
Nd. 348. Nefndarálit

um frv. tii laga um  birtingu útvarpaðra veðurfregna. .

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Nefndin liefir athugað frum varpið og orðið ásátt um að mæla með því, 
að það verði samþykkt með nokkrum  breytingum.

1. Nefndin álítur rétt að ákveða, að veðurfregnum skuli útvarpað, og aðal- 
lega frá  útvarpsstöðinni, þar sem mimii trvgging er fy rir þvi, að þær komi 
að fullum  notum  um  land allt, ef þeim er útvarpað frá  loftskeytastöðinni. 
Þó treystir nefndin sér ekki til að lögbjóða þetta án undantekninga, sökum 
hins m ikla kostnaðar, sem það hefir i för með sér að setja vélar útvarps- 
stöðvarinnar á stað vegna næturskeytanna, enda eru hlustendur þá miklu 
fæ rri en aðra tíma sólarhrings.

2. Nefndinni þótti ástæðulaust að lögfesta nokkuð um það, hvort menn, sem 
veita skeytum m óttöku í hinum ýmsu verstöðvum, skuli eiga tæki sín eða 
ekki, þar sem vel gæti hugsazt samkomulag um, að hlutaðeigandi bæjar- 
eða hreppsfélög legðu það til sjálf, og greiddu máske lítið eða ekkert ann- 
að gjald fyrir birtingu fregnanna. Leggur nefndin því til, að 3. gr. verði 
niður felld.

3. Kostnað þann, sem leiða kann af l)irtingu þessara fregna, álítur nefndin 
ekki geta orðið svo tilfinnanlegan, að hlutaðeigandi sveitarfélögum sé of- 
vaxið að standa straum  af honum, og hætir því ákvæði um þetta við 1. gr. 
frv. og leggur til, að 4. gr. verði felld.

Nefndin leyfir sér því að bera fram  svo hljóðandi

BREYTINGARTILLÖGUR:

1. Á undan 1. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Útvarpa skal veðurskevtum að m innsta kosti fjórum  sinnum á sólar- 

hring frá  útvarpsstöðinni i Reykjavík. Þó má fela loftskeytastöðinni í Reykja- 
vík að annast útsendingu veðurfregna að næturlagi, ef það þykir hagkvæmara.

2. Við 1. gr., er verður 2. gr. Greinin orðist svo:
Á stöðum, þar sem útræði er og þar sem meiri hluti ibúa héraðs eða sjáv- 

arþorps 21 árs eða eldri hefir farið þess á leit á opinberum fundi, eða með
^jjskriflegri áskorun, skuli hreppsnefndir eða bæ jarstjórnir sjá um að fá hæf-

an og áreiðanlegan m ann eða konu til þess að hirta og festa upp á aðgengi-
legum stað, svo oft sem þurfa þykir, veðurfregnir þær, sem veðurstofan 
gefur út og útvarpað er frá útvarpsstöðinni eða loftskeytastöðinni í Reykja- 
vík. Þóknun fyrir bh'tingu veðurskeyta greiðist ú r viðkomandi hæjar- eðá 
sveitarsjóði.

3. Við 3. gr. Greinin falli burt.
4. Við 4. gr. Greinin falli burt.



Greinatala breytist samkv. atkvæðagreiðsln.
5. Fyrirsögn frum varpsins verði:

Frnm varp til laga um  útvarp og birtingu veðurfregua.

Alþingi, 7. apríl 1932.

Sveinn Ólafsson, Guðbr. Isberg, Bjarni Ásgeirsson, Bergur Jónsson. 
form. fundaskr. frsm.


