
Ed. 177. Nefndarálit
11111 frv. til laga um  stjórn  v itaniála  og uni vitabvggingar.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Xefndin er sanunála  uni að niæla nieð, að frv. nái fram  að ganga, en vill 
taka  upp i jiað efni 7. og 8. gr. frv. sjútvn. Nd. f rá  ve tra rþ ing inu  1931, sein 
fe lldar liafa verið n iður við saniningu þessa frv. Heldur nefndin  fast við, að 
upp i frv. verði tekið ákvæði uni, að árlega skuli verja  á lika  upphæ ð til vita- 
n iála  og vitagjaldi neinur, nieðan s tendur  á byggingu vita þeirra, er frv. ræ ðir  
uni, en leggur þó til, að inn í g rein ina  verði liætt o rðunuin  „ef ás tæ ður rikis- 
sjóðs leyfa“, og er Jiað gert aðallega nieð tilliti til þess f já rhagsástands, sem 
nú er.

Tillaga ne fn d a r in n a r  er því, að f rum varp ið  verði samþ. með eft irfarand i

BREYTINGUM.

1. A eftir 6. gr. konii ný grein, svo liljóðandi:
V itam álastjóri  gerir  árlega, i saniráði við fo rs töðum ann  s týrim anna- 

skólans í Revkjavik og forseta  Fiskifélags Islands, tillögur og áæ tlun  um 
fjá rveitingar  ú r  ríkissjóði til v i tam ála  næ stkom andi ár. Skal það gert svo 
sneinma, að rik isst jó rn in  geti liaft jiær tillögur til h liðsjónar, er frv. til 
f já r laga  er samið.

2. A eftir  fyrirsögn II. ka fla  komi ný gr., svo h ljóðandi:
Verja skal árlega, ef ás tæ ður rikissjóðs levfa, á líka  upphæð til vita- 

m ála  og vitagjaldi nem ur, m eðan s tendur á byggingu vita jieirra, er ræðir 
um i 9. gr., enn frem ur  ef þu rfa  þykir  til s jón ierk ja , sbr. 11. gr.

3. Við 7. gr.
Á eftir  „F axaske r i“ kom i: Loftstaðahól.

4. Á eftir 8. gr. komi ný gr„ svo h ljóðandi:
E ftir  tillögum v itam álastjó ra  (sbr. 7. gr.) getur ráðhe rra ,  eftir  jiví sem 

vitafé er fyrir  liendi, látið setja  upp  ný sjóm erki og leggja út ný dufl, svo 
og bæta eldri vita og önnu r  m annvirk i,  sem ætluð eru s jó farendum  til ör-
yggis.
Greinatala  og tilv itnanir  í e in s takar  gr. breytist samkv. atkvæðagreiðslu.

Alþingi, 16. m arz  1933.
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