
28. Frnmvarp
til laga um raforkuveitur til almenningsþarfa utan kaupstaða.
Flutningsm .: Jón Sigurðsson, Pétur Ottesen, Magnús Guðmundsson, ó lafu r Thors.

1. gr.
Sýslufélög, hreppsfélög og orkuveitufélög sam kvæm t XI. kafla vatna- 

laganna skulu, þá er þau vilja kom a upp raforkuveitu til almenningsþarfa i 
umdæm i sínu, njóta til þess aðstoðar og hlunninda sam kvæm t þessum lögum.

2. gr.
Þá er sýslunefnd, hreppsnefnd eða frum kvöðlar félagsstofnunar sam- 

kvæmt 101. gr. vatnalaga æskja þess, skal rikisstjórnin láta hæfan kunnáttu- 
m ann fram kvæma rannsókn á þvi, á hvern hátt sé hagkvæmast að fullnægja 
þörf umdæmisins á raforku til almenningsnota, þar á meðal til lýsingar, heim- 
ilisiðju, matreiðslu og hibýlahitunar. Litist kunnáttum anni tiltækilegt að full- 
nægja þörfinni með vatnsorku eða jarðhitaorku, skal hann gera um það 
frum drætti og kostnaðaráætlanir og leiðbeina aðiljum á allan hátt um undir- 
búning fram kvæmda i málinu. Hlutaðeigendur greiða kunnáttum anni ferða- 
kostnað innanhéraðs og dvalarkostnað þar, svo og allan kostnað við aðstoð til 
mælinga þar á staðnum , en að öðru leyti skal greiða kostnaðinn ú r rikissjóði.

3. gr.
1 kostnaðaráætlun kunnáttum anns um raforkuveitu til almenningsnota 

skulu fullkomlega aðgreindir þessir 3 liðir stofnkostnaðar:
a. Orkuver  með öllu tilheyrandi, þar með spennutæki orkuvers. Nú á aðili



kost á að kaupa raforku frá áður gerðu eða fyrirhuguðu orkuveri, án þess 
að honum  sé ætlað að leggja fram stofnkostnað þess, og skal þá i stað 
áæ tlunar um  stofnkostnaðinn kom a greinargerð og áætlun um kaupverð 
orkunnar.

b. Veitutaugar um orkuveitusvæðið, frá orkuveri að spennistððvum notenda 
i sveitum, en að takm örkum  verzlunarlóða, et verzlunarstaðir eru innan 
veitusvæðisins.

c. Heimtaugar og innanbæjartaugar. Á sveitabýlum og i sm áþorpum  með 
einni spennistöð telst hér undir spennistöðin sjálf og taugar frá henni til 
notenda, en í verzlunarstöðum  og stærri þorpum , þar sem spennistöðvar 
eru fleiri en ein, teljast hér til spennistöðvarnar sjálfar, allar lágspennu- 
taugar frá þeim til notenda, og þær háspennutaugar, sem liggja milli 
spennislöðvanna eða innan takm arka verzlunarlóðar.

4. gr.
Fjárútvegun fyrir raforkuveitur til almenningsþarfa, sem gerðar verða 

samkvæmt lögum þessum, skal venjulega byggð á þvi, að orkuver, ef það er 
eigi fyrir hendi, og veitutaugar, svo sem segir i 3. gr. a- og b-lið, verði eign 
sýslufélags, hreppsfélags eða orkuveitufélags. Hinsvegar skulu eigendur fast- 
eigna i um dæm inu leggja sjálfir fram kostnað við heim taugar og innanbæjar- 
taugar sam kvæm t 3. gr. c, og skulu þeir eiga kost á lánum  til þessa á sam a 
hátt og með söm u kjörum og lán verða veitt til að kom a upp raforkustöðvum  
fyrir einstök býli.

A tvinnum álaráðherra er heimilt, eftir tillögum kunnáttum anns, að leyfa 
tilbrigði frá ákvæðum þessarar greinar, ef forráðam enn hlutaðeigandi orku- 
veitu óska þess.

5. gr.
Nú verðnr ákveðið, eftir undangengna rannsókn sam kvæm t 2. gr. og 

eftir tillögum kunnáttum anns, að ráðast i orkuveitu til alm enningsþarfa fyrir 
svæði, sem tekur yfir heilan hrepp hið minnsta, og leggur rikissjóður þá sem 
styrk til fyrirtækisins allt að þeirri upphæð, er aðkeypt efni til veitutauga 
samkvæmt 3. gr. b. kostar flutt á land hér. Innan þessara takm arka ákveður 
ráðherra framlagið eftir tillögum kunnáttum anns á þeim grundvelli, að not- 
endur orkuveitunnar í sveitum þess umdæm is fái ekki erfiðari aðstöðu um 
heildarkostnað fyrir orkunotin en þeir m undu fá, ef hver fyrir sig ætti kost á 
meðallagi hagkvæmri vatnsorku heima fyrir og virkjuðu hana til heimilisþarfa.

6. gr.
Skilyrði fyrir framlagi ríkissjóðs samkvæmt 5. gr. skulu vera þessi:

1. Að eigi sé gerður neinn m ism unur á verði o rkunnar til notenda vegna 
mism unandi fjarlægðar þeirra frá orkuverinu.

2. Að flutningskostnaður frá næstu höfn á efni til orkuvers og veitutauga 
(sbr. 3. gr. a. og b.) sé lagður fram af hlutaðeigendum, án þess að bann 
þurfi að hvíla á fyrirtækinu sem skuld.



3. Að um fram kvæmd verksins, viðhald þess og starfrækslu sé farið eftir 
þeim reglum, sem ráðherra setur, eftir tillðgum kunnáttum anns.

7. gr.
Eftir sðmu reglum sem segir i 2. gr. leggur rikisstjórnin til kunnáttu- 

menn til þess að gera fullnaðardrætti, annast útboð og hafa á hendi forstöðu 
framkvæmda og eftirlit með þeim fram kvæm dum , sem unnar verða i sam n- 
ingsvinnu, alit þetta að þvi er snertir raforkuveitur, sem gerðar verða sam- 
kvæmt þessum lögum.

8. gr.
Ráðherra skal skipa þriggja m anna nefnd til þess að hafa á hendi 

stjórn raforkum áia ríkisins undir atvinnum álaráðuneytinu. 1 nefndinni eiga 
sæti: Einn lögfræðingur, sem ráðherra tilnefnir, forstjóri rafmagnsveitu Reykja- 
víkur, ef hann vill taka sæti í nefndinni, annars rafmagnsverkfræðingur, sem 
ráðherra tilnefnir, og vegamálastjóri. Nefnd þessi nefnist orkum álastjórn. Ráð- 
herra ákveður þóknun til nefndarm anna, og greiðist hún ú r ríkissjóði. Orku- 
málastjórnin tekur við starfi þvi, sem vegamálastjóra er ætlað samkvæm t 151. 
gr. vatnalaganna að þvi er snertir orkunýtingn fallvatna og við tilsvarandi 
störfum að þvi er snertir hagnýtingu jarðbita. Hún skal svo fljótt sem við 
verður komið gera tillögur um heildarskipulag á raforkuveitum til alm enn- 
ingsþarfa fyrir land allt. Hún skal með samþykki ráðherra ráðstafa rikisfé þvi, 
sem veitt verður til þess að kom a upp orkuveitum  samkvæmt þessum lögum, 
og hafa gát á því, að ekki njóti aðrar veitur styrks af því fé en þær, sem 
sam rým st geta hentugu heildarskipulagi þeirra mála. Hún skal hafa eftirlit 
með byggingu og rekstri raforkuvers.

Kunnáttum enn þeir, er ræðir um i lögum þessum, skulu vera orku- 
m álastjórnin og verkfróðir aðstoðarm enn i þjónustu hennar.

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um störf orkum ála- 
stjórnar.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frum varp þetta var lagt fyrir Alþingi 1929. Nú er frumvacpið lagt 

fyrir þingið á ný, með þeim breytingum, er m inni hluti fjárhagsnefndar Ed. 
lagði til, að gerðar væru á frv. Um frekari skýringar vísast til greinargerðar 
þeirrar, er fylgdi frv. á síðasta þingi.


