
Ed. 234. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 62, 8. sept. 1931 [Laun embættismanna].

F'rá minni hl. fjárhagsnefndar.

Ég legg til, að frv., sem felur það í sér, að núgildandi ákvæði um dýrtíðar- 
uppbót starfsmanna rikissjóðs haldist óbrevtt árið 1934, verði samþ. Tel ég sér- 
staklega ósanngjarnt að fella uppbót þessa niður að nokkru eða öllu leyti sakir 
þess, að niðurfærslan mundi eingöngu koma niður á þeim starfsmönnum, sem  
taka laun eftir launalögum, en ekki á þeim fjölda starfsmanna, sem nú taka 
laun eftir stjórnarákvörðun, og þau yfirleitt miklu hærri en hinir, sem upp- 
bótar njóta.

Alþingi, 22. marz 1933.

Jón Þorláksson.



Ed. 237. Nefndarálit
um frv. til laga um viðauka við lög nr. 20, 27. júní 1925, um heimild til að veita 
lán úr Bjargráðasjóði.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin mælir m eð því, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 23. marz 1933.

Páll Hermannsson, Jón Jónsson, Pétur Magnússon, 
form. frsm. fundaskr.

Ed. 238. Frumvarp
til laga um breyting á lögum  nr. 71 23. júní 1932, um byggingarsamvinnufélög.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1. gr.
1 stað orðanna „og er þá félagið löglega stofnað“ í lok 2. gr. kom i: og skal 

leita staðfestingar atvinniunálaráðuneytisins á þeim.

2. gr.
. 3. gr. B. orðist þannig:

Með árlegu gjaldi í rekstrarsjóð félagsins, sem ákveðið skal i samþykktum  
þess, og sé þessum sjóði varið til þess að standa straum af rekstrarkostnaði fé- 
lagsins. Kostnaður við að reisa nýjar byggingar telst ekki rekstrarkostnaður.

3. gr.
3. gr. C. orðist þannig:
Ennfremur getur félagið tekið lán til útlánsstarfsem i. sinnar. Lán þessi á- 

byrgist ríkissjóður. Lánin má taka i erlendri mynt. Gefa skal út skuldabréf fyr- 
ir lánum þessum, er hvert um sig nemi ákveðinni upphæð, sem fjárm álaráðherra  
samþykkir. Hvert slíkt lán telst til útlána einn lánaflokkur, og er honum  til 
tryggingar samábyrgð allra þeirra félagsmanna, sem fá  lán samkvæmt 4. gr. í 
þeim flokki. Ekki mega vera færri en 15 félagsmenn í hverjum flokki.

4. gr.
Orðin „með tveggja til f  jögurra herbergja íbúðum, auk eldhúss og geymslu“ 

í 6. gr. A. falb burt.
í  þess stað komi: og rúmtak hverrar íbúðar fari ekki fram úr 500 tenings- 

metrum.



5. gr.
Ríkisábyrgðin fyrir lánum til byggingarsamvinnufélaga er þvi skilyrði bund- 

in, að fyrsti veðréttur að viðbættri rikisábyrgð nemi ekki hærri upphæð en 15 
þús. kr. fyrir hverja einstaka ibúð.

Nd. 239. Frumvarp
til laga um stjórn vitam ála og um vitabyggingar.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

I. KAFLI.

Um stjórn vitamála.

1. gr.
Ráðherra hefij- m eð höndum yfirstjórn allra vitam ála í landinu.

2. gr. •
Konungur skipar vitam álastjóra, er stjórni fram kvæm dum  allra vita- 

m ála landsins og sé ráðherra til aðstoðar um allt, er lýtur að vita- og hafna- 
málum.

3. gr.
Vitamálastjóri hefir m eð höndum undirbúning að og yfirstjórn við bygg- 

ingu nýrra vita og gerð nýrra sjóm erkja, um sjón m eð allri starfrækslu vita  
ríkisins og sjómerkja, svo og umsjón og eftirlit m eð vitum  og sjóm erkjum, sem  
hafnarstjórnir, sveitarstjórnir eða einstakir menn byggja eða setja upp, sbr. 
lög nr. 23 11. júlí 1911, lög nr. 43 14. júni 1929 og lög nr. 16 14. júni 1929.

Ennfremur m á fela  vitam álastjóra undirbúning, fram kvæm d og eftirlit 
með öllum  hafnarmannvirkjum , bryggjugerðum og lendingabótum , sem  gerð- 
ar eru að öllu eða nokkru leyti fyrir fé  ríkissjóðs eða m eð styrk af því.

Nánari ákvæði um starf vitam álastjóra setur ráðherra i erindisbréfi.

4. gr.
Um laun vitam álastjóra fer eftir launalögum. 1 fjárlög skal árlega taka 

upp fjárveitingu til greiðslu á skrifstofukostnaði hans.

. 5. gr.
Ráðherra skipar vitaverkfræðing til aðstoðar vitam álastjóra. Um laun  

hans fer eftir launalögum.

6. gr.
Ráðherra skipar vitaverði að fengnum tillögum vitamálastjóra, með þeim  

kjörum, sem ákveðin eru í launalögum eða í fjárlögum.



. 7 - § r -
Vitamálastjóri gerir árlega, í samráði við forstöðum ann stýrimannaskólans 

í Revkjavík og forseta Fiskifélags Islands, tiliögur og áætlun um fjárveitingar  
úr rikissjóði til vitam ála. Skal það gert svo snemm a, að ríkisstjórnin geti haft 
þær tillögur til hliðsjónar, er frv. til fjárlaga er samið.

II. KAFLI.

Um byggingu vita og sjómerkja.

8. gr.
Verja skal árlega, ef ástæður ríkissjóðs levfa, álíka upphæð til vitam ála  

og vitagjaldi nemur, m eðan stendur á bvggingu vita þeirra, er ræðir um i 9. 
gr., ennfremur ef þurfa þvkir til sjóm erkja, sbr. 11. gr.

9. gr.
Ráðherra lætur reisa vita þá, sem taldir eru hér á eftir, eftir því sem  fé  

er veitt í  fjárlögum  og aðrar ástæður leyfa:
Á Þjófakletti í Borgarfirði  ...................................    Ijósviti

. -  Borgareyjum ............................................................    —
Rauðanesi ...............................................................................  —

-  Hjörtsey á M ý ru m ................................................................  —
-  Búðarhrauni ........................................................................... —
-  Stórfiskaskeri við Hagabót ...............................................  —
-  Bjargtöngum ...................................................  stækkun ljósvita
-  —  ..........................................................: . . . .  radioviti
-  Vátneyri við P a trek sfjö rð .............................................  ljósviti
-  Álftam ýri við Arnarfjörð .................................................  —
-  Þingeyri við Dýrafjörð .....................................................  —
-  Fjallaskaga við Dýrafjörð ............................................... —■
-  Flateyri við Önundarfjörð ............................................... —
-  Gelti í Önundarfirði .......................................................  radioviti
-  — ................................................................................  hljóðviti
-  Óshólum í Bolungavík .................................................  ljósviti
-  Æ ðey .....................................................................  —
-  Sléttaeyri í Jökulfjörðum  .................................................  —
-  Aðalvík ...................................................................................  —
-  Hornbjargi ..............................................................................  radioviti
-  —   hljóðviti
-  Munaðarnesi ...................................: ........................  ljósviti
-  Krossnesi    . —
-  Kaldrananesi  ....................................................  —
-  Kjörseyri við Hrútafjörð .................................................  —
-  Ánastaðabökkum ................................................................  —
-  Skagaströnd .........................................................................   —



Á K álfsh am arsn esi................................................stækkun Ijósvita
-  Skagatá .............................................................  stækkun —
-  Reykjadisk á Skagafirði ................................................. ljósviti
-  Hegranesi ...............................................................................  —
-  Straumnesi eða Málmev ...................................................  —
-  Sauðanesi við Siglufjörð .................................................  —
-  — —■ —   hljóðviti
-  Siglunesi .............................................................................  radioviti
-  Grímsey ...............................................................................  ljósviti
-  Húsavíkurhöfða ....................................................................  —•
-  Snartastöðum  ....................................................................... .—
-  Hjálmarsnesi við Þistilfjörð ............................................. —
-  Svínalækjartanga ............................................    —
-  Langanesi .........................................................  stækkun ljósvita
-  — ...........................................................................  radioviti
-  —   hljóðviti
-  Digranesi .............................................................................  ljósviti
-  Kolbeinstanga í V o p n a firð i...............................................  —
-  Glettinganesi  ....................................................................  hljóðviti
-  Hellisnési við Norðfjörð ..................................   ljósviti
-  Grímutanga við Reyðarfjörð ..........................................  —
-  Selnesi .....................................................................................  —
-  Seley '.......................................................................................... —
-  —   radioviti
-  —    hljóðviti
-  Hvalsnesi ..............................................................................  ljósviti
-  Stokknesi ................................................   radioviti
-  Hestgerði ..............................................................................  ljósviti
-  Ingólfshöfða ................. , .................................  stækkun ljósvita
-  Stórhöfða ............................................................  — —
-  Faxaskeri ...........................................................................  ljósviti
-  Loftsstaðahól ........................................................................  —
-  Hafnarnesi við Þorlákshöfn ............................................. —
-  Reykjanesi .................>........................................................ radioviti

—   hljóðviti
-  Gróttu ..................................................................................... radioviti
-  —   hljóðviti

10. gr.
Vitar þeir, sem taldir eru í 9. gr. skulu byggðir í þeirri röð, sem ráðherra 

ákveður að fengnum tillögum vitamálastjóra.
Eftir tillögum vitam álastjóra er ráðherra og heim ilt að breyta legu vita  

þessara, ef það þykir hentugt eftir nánari rannsóknir á þeim svæðum, sem  
vitunum er ætlað að ná til.



11. gr.
Eftir tillögum vitam álastjóra (sbr. 7. gr.) getur ráðherra, eftir því sem  

vitafé er fyrir hendi, látið setja upp ný sjóm erki og leggja út ný dufl, svo 
og bæta eldri vita og önnur m annvirki, sem ætluð eru sjófarendum  til ör-
yggis-

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934.

Nd. 240. Frumvarp
til laga um eignarnámsheimild á landi við Skerjafjörð.

Flm.: Héðinn Valdimarsson, Magnús Jónsson, Pétur Halldórsson.

1. gr.
Bæjarstjórn Reykjavíkur er heimilt að láta taka eignarnámi um 80 hektara 

landsvæði, sem liggur suðvestan i og vestan við Öskjuhlíð hér í bænum, en land- 
svæði þetta er nú þinglesin eign The Harbours and Piers Assóciation.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

I landi þvi, sem hér um ræðir, liggur hin svonefnda Nauthólsvík, og önnur 
vík er og í strandlengjunni í þessu landsvæði, en báðar þessar vikur eru mjög 
vel fallnar til sjóbaða. Eins og nú er komið hefir Reykjavíkurbær engan við- 
unandi stað til sjóbaða. Úti í Effersey er golusamt og sjórinn talsvert óhreinn 
vegna rennslis úr innri höfninni. Sjórinn við ströndina inn með Laugarnesi er 
og óhæfur til sjóbaða, en útfiri svo mikið i Kleppsvíkinni, að erfitt er um sjó- 
böð þar.

Tvær umræddar vikur i strandlengjunni við Skerjafjörðinn eru langbeztu 
og nálægustu staðirnir til sjóbaða, enda hafa Reykvíkingar sótt þangað til sjó- 
og sólbaða i hundraða tali undanfarin sumur, og fer það hraðvaxandi með hverju 
ári. Suðvesturhluti Öskjuhhðarinnar liggur í þessu umrædda landsvæði, og er 
þar viða m jög skjólasamt og tilvalið svæði til útiveru á sumrum. •

Reykjavik er það þvi m ikil þörf að fá landsvæði þetta til afnota til útiveru 
fyrir bæjarbúa og sól- og sjóbaða, þegar þannig viðrar á sumrum.

íþróttafélög bæjarins hafa lagt mikla áherzlu á, að bærinn fengi landsvæði 
þetta til umráða, og hefir 1. S. I., samkvæmt áskorun frá öllum íþróttafélögum  
og skólum bæjarins, ritað bæjarstjórn Reykjavíkur bréf fyrir meira en ári síðan 
og í þvi skorað m jög eindregið á bæjarstjórn Reykjavíkur að koma því til leið- 
ar, að bærinn fengi umráð yfir þessu landi.



Það kann að þykja vafasamt, að bærinn hafi þörf fyrir allt þetta land í þeim  
tilgangi, sem að framan greinir. En því er nú til að svara, að um leið og nota á 
sjóinn undan landi þessu til sjóbaða verður að fyrirbyggja, að bvggt verði á 
landinu i grenndinni með skolpræsum út í sjóinn rétt hjá baðstaðnum.

Ennfremur er Reykjavik i aðkallandi þörf f\TÍr ræktanlegt land í námunda 
við bæinn.

Þess má geta að lokum, að landsvæðið er nú í eign útlends félags, svo sem
1. gr. segir. Félag þetta hefir ekki, samkvæmt landslögum, heimild til að eiga 
landið. Það hefir aldrei verið hirt um land þetta til ræktunar, heldur hefir það 
verið notað til hagbeitar undanfarin ár.

En Reykjavík er, svo sem áður segir, í aðkallandi þörf fyrir þetta óræktaða 
og ónotaða land.

. Samþykkt var á bæjarstjórnarfundi Reykjavikur 16. þ. m. að fela bæjar- 
ráðinu að koma þessu máli á framfæri við Alþingi, og er frv. flutt samkvæmt 
tilmælum þaðan. .

Ed. 241. Frumvarp
til laga mn verzlunar- og siglingasamninga.

Flutningsm.: Jón Þorláksson.

1. gr.
Þau lönd, sem samkvæmt gildandi verzlunar- og siglingasamningum láta 

ísland njóta beztu kjara hjá sér, skulu hér á landi njóta þeirrar aðstöðu um að- 
flutningsgjöld af vörum, sem flytjast hingað frá þeim löndum, og um skipagjöld 
af skipum', sem þar erö skrásett og sigla undir fána þeirra, svo og um önnur slík 
gjöld, að þau verði innheimt með þeirri upphæð einungis, sem tilgreind er í gild- 
andi íslenzkum lögum, reglugerðum og gjaldskrám.

Sömu aðstöðu er íslenzku stjórninni heimilt að veita með samningi eða á 
annan hátt þeim löndum, er samkvæmt gildandi verzlunar- og siglingasamning- 
um láta Island njóta slíkra kjara, sem íslenzka stjórnin telur eigi óhagstæðari 
fyrir ísland en almenn beztu kjara ákvæði.

2. gr.
Nú eru eigi gildandi verzlunar- og siglingasamningar við eitthvert land með 

þeim hætti, er segir í 1. gr., og skal þá innheimta og greiða öll gjöld, er um get- 
u r í l .  gr., af vörum, sem flytjast hingað frá því landi, og af skipum, sem skrá- 
sett eru í því landi og sigla undir fána þess, 'með þrefaldri þeirri upphæð, sem  
tilgreind er i íslenzkum lögum, reglugerðum og gjaldskrám.

3. gr.
Nú standa yfir málaleitanir um nýja verzlunar- og siglingasamninga, þegar 

svo er ástatt, sem segir i 2. gr., og er íslenzku stjórninni þá heimilt að ákveða, að



umrædd gjöld skuli innheimta og greiða samkvæmt ákvæðum 1. gr., meðan þær 
málaleitanir standa yfir, þó aldrei lengur en 4 mánuði frá því, er byrja bar að 
innheimta og greiða gjöldin með þrefaldri upphæð samkvæmt 2. gr.

4. gr.
Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð þau ákvæði, er þurfa þykir, 

vegna framkvæmdar þessara laga, svo sem um upprunavottorð og um meðferð 
á gegnumfluttum vörum.

5. gr.
' Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gr e in  a r g e r ð .  . .

Verzlunar- og siglingasamningar þeir, sem í gildi eru m illi íslands og ann- 
ara landa, munu af Islands hálfu allir vera byggðir á beztu kjara reglunni. Hins- 
vegar vantar alveg í ísienzka löggjöf ákvæði um það, hverra kjara þau lönd 
skuli njóta inn viðskipti sín hér á landi, sem ekki búa við slíka samninga gagn- 
vart oss. 1 framkvæmdinni hafa allir hingað til notið hér beztu kjara, hvort sem  
samningar stóðu til eða ekki.

Þetta ástand gerir aðstöðu íslenzku stjórnarinnar og samningamanna henn- 
ar i samningum við aðrar þjóðir óhæfilega veika, og hefir þetta að mínu áliti 
komið afarberlega í ljós i málaleitunum þeim um endurnýjun verzlunar- og 
siglingasamnings við Noreg, sem yfir stóðu árið sem leið. Virðist því nauðsyn að 
fyrirbyggja það með viðeigandi lagaákvæðum, að það kom i fyrir oftar, að vér 
getum ekki notið þeirrar aðstöðu i slíkum samningum gagnvart öðrum þjóð- 
um, sem eðlileg er eftir verzlunarviðskiptum vorum við þær.

Hjá öðrum þjóðum er það alsiða nú á tímum að hafa tvo eða þrjá mismun- 
andi taxta á tollum og gjöldum, og gildir þá lægsti taxtinn venjulega fyrir þá 
eina, sem njóta beztu kjara samkvæmt gildandi samningum. Hér er stungið 
upp á að gera taxtana einungis tvo, og virðist að svo stöddu mega bjargast við það.

Ed. 242. Breytingartillögiir
við frv. til laga um virkjun Efra-Sogsins.

»
Frá Jóni Baldvinssyni.

1. Við 1. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:
Bæjarstjórn Reykjavikur er heimilað að reisa og reka raforkustöð við 

Sogið, til þess að vinna úr þvi o. s. frv.
2. Við 3. gr. Greinina skal orða svo:

Rikisstjórnin lætur á árunum 1933 og 1934 gera þær umbætur á veg- 
um, er nota þarf vegna flutninga og aðdrátta við virkjunina. Til þessara



umbóta leggur Reykjavíkurbær fram helming kostnaðar, og telst hann með 
kostnaði við byggingu orkuversins og greiðist jafnskjótt og lán er fengið til 
virkjunarinnar. Verði orkuverið reist við Efra-Sogið, má ennfremur telja 
með kostnaði kaupverð vatnsréttinda þeirra í Efra-Sogi, sem Revkjavíkur- 
bær hefir keypt af eigendum Úlfljótsvatns. Þurfi vegna virkjunarinnar að 
gera brú á Efra-Sogið og veg frá henni vestan árinnar, skulu þau mannvirki 
teljast til orkuversins.

3. Við 6. gr. 1 stað „Efra-Sogi“ í 2. málslið komi: Sóginu.
4. Við 7. gr.

a. Siðasta málslið 1. málsgr. skal orða svo:
Verði orkuverið reist við Efra-Sogið, skal með kostnaði við fyrstu 

aukningu samkvæmt þessari grein telja vatnsréttindi í Efra-Sogi fyrir 
landi Kaldárhöfða, með sömu upphæð og áðurnefnd vatnsréttindi fyrir 
landi Úlfljótsvatns. .

b. I stað „Efra-Sogi“ í síðustu málsgrein komi: Soginu.
5. Fyrirsögn frv. verði:

Frv. til laga um virkjun Sogsins.

Ed. 243. Nefndarálit
um frv. til laga um samþykktir um mat á heyi til sölu.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

. Alþingi, 23. marz 1933.

Páll Hermannsson, Pétur Magnússon, Jón Jónsson. 
form., frsm. fundaskr.

Nd. 244. Nefndarálit
um frv. til laga um bann við því, að bankar og aðrar lánstofnanir greiði hærri 
vöxtu af innstæðufé en Landsbanki íslands ákveður.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin mælir m eð þvi, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Fyrri málsl. orðist svo:
Bankar, sparisjóðir eða aðrar stofnanir, sem  rétt hafa til sparisjóðs-



starfsemi eða til að taka á m óti innlánsfé til ávöxtunar, mega ekki greiða
hærri vöxtu af innstæðufé en Landsbanki Islands greiðir.

2. Við 4. gr. Fyrir „kann“ komi: kunna.
3. Við fyrirsögn frv. Fyrir „ákveður“ komi: greiðir.

Alþingi, 22. marz 1933.

H. Stefánsson, Bernh. Stefánsson, Jón A. Jónsson, 
form. frsm. fundaskr.

Hannes Jónsson. Ólafur Thors.

Ed. 245. Tillaga
til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til að gera tillögur um kaup 
hins opinbera á jarðeignum þeim, sem nú eru einkaeign.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa þriggja manna milliþinga- 
nefnd til þess að gera tillögur um kaup hins opinbera á jarðeignum, sem nú eru 
einkaeign, fyrir hvaða verð þær skuli keyptar og hvernig andvirði jarðanna 
skuli innt af hendi.

Nefndarmenn skulu skipaðir þannig, að stjórn Alþýðusambands íslands og 
stjórn Búnaðarfélags Islands tilnefna sinn manninn hvor, en ríkisstjórnin hinn 
þriðja, og er sá formaður nefndarinnar.

Kostnaður við nefndarstörfin greiðist úr ríkissjóði. .

G r e i n  a r  g e r ð .

Alþýðuflokkurinn hefir frá upphafi fylgt þeirri stefnu, að bæjarfélög eign- 
ist landið, er bæirnir standa á og umhverfis þá, og að landið sé síðan selt á leigu 
með hæfilegum kjörum og leiga eftir lóðir og lönd ákveðinn hundraðshluti af 
verði þeirra, en mat á þeim fari fram með nokkurra ára millibili.

I samræmi við þetta hefir Alþýðuflokkurinn einnig ávallt haldið því fram, 
að hið ópinbera skuli eiga allar jarðir á landinu, en bændum sé tryggður af- 
notaréttur jarðanna fyrir hæfilegt eftirgjald eða leigu.

Fyrir landskjörið 1930 rökræddu jafnaðarmenn þessa tillögu um opinbera 
eign á jörðunum á nokkrum þingmálafundum, og fékk hún m jög ómilda dóma 
í blöðum ihaldsfólksins, og var þá kölluð þar „jarðránskenningin“. En við um- 
ræður þær, er síðar hafa komið fram, hefir málinu stóraukizt fvlgi, eins og 
jafnan verður um góð mál, að fylgi þeirra eykst við ihugun og umræðúr.

Nú í kreppunni hefir málinu stórlega aukizt fylgi meðal bænda, sem margir 
telja sér hagkvæmast, að ríkið eða hið opinbera eigi jarðirnar. Hefir mál þetta



verið nú til umræðu á mörgum þingmálafundum i sveitum og víða átt fylgi 
að fagna. Og úr þvi þetta mál er komið á dagskrá hjá bændunum sjálfum og 
margir þeirra telja þetta hagkvæmt, þá líður naumast á löngu þangað til meiri 
hluti bænda hnígur að þessu ráði. Það, sem erfiðast er að ráða fram úr i sam- 
bandi við kaup hins opinbera á jörðunum er það, hvernig kaupverðið skuli 
innt af hendi. 1 umræðum um þetta mál hafa að vísu verið uppi tillögur í þessa átt, 
og eru sumar þeirra liklegar til úrlausnar. En af þvi að þetta er umsvifamikið 
og vandasamt, er stungið upp á því, að skipa milliþinganefnd til þess að gera 
tillögur um kaup hins opinbera á jarðeignum, sem nú eru einkaeign, fjTÍr 
hvaða verð þær skuli keyptar og hvernig andvirðið skuli innt af hendi.

Verður að þessu nánar vikið í framsögu málsins.

Ed. 246. Lög
um breyting á lögum nr. 71 28. nóv: 1919, um laun embættismánna.

(Afgreidd frá Ed. 24. marz).

1. gr.
Upphaf 13. gr. laganna orðist svo:
Heilsuhælislæknarnir á Vífilsstöðum og i Kristnesi o. s. frv.

2. gr.
Aftan við sömu grein bætist: '
Aldursuppbót núverandi heilsuhæhslæknis i Kristnesi miðast við þann tíma, 

er hann tók við forstöðu hælisins, 1. október 1927.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1934.

Nd. 247. Lög
um sérstaka heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókum.

(Afgreidd frá Nd. 24. marz).

1. gr.
Sýslumenn og . bæjarfógetar, og í Reykjavík lögmaður, skulu þegar eftir 

að lög þessi öðlast gildi gera skrá, hver fyrir sitt umdæmi, um þau þinglýst 
veðbréf í fasteignum , sem  dagsett eru fyrir 1. janúar 1905 og ekki hafa verið 
afmáð úr veðmálabókunum.

I skrár þær, sem um er getið í 1. málsgr., skal þó ekki taka þau fasteigna-



veðsbréf, er standa skulu um aldur og æfi eða alla lífstíð eins eða fleiri eða til- 
tekinn tíma svo langan, að þau hafi ekki átt að vera greidd að fullu fyrir 1. 
janúar 1930. .

2. gr.
Þegar skrár þær, sem í 1. gr. getur, eru fullgerðar, skal hlutaðeigandi 

dómari senda eigendum  þeirra fasteigna, sem veðsettar eru, og eigendum  veð- 
bréfanna fyrirspurn um, hvort veðskuldin muni vera greidd eða ekki.

Nú bera afsals- og veðmálabækur ekki með sér, hver er eigandi fasteignar, 
og er dómara þá ekki skylt að senda honum f\TÍrspurn eftir 1. málsgr. þess- 
arar gr., nema hann á annan hátt viti um eigandann. Hið sam a er, ef veðbréf 
sýnir ekki, hver er eigandi þess, eða hann er látinn eða óvíst er um bústað hans 
eða hann er fluttur af landi burt, eða stofnun á í hlut, sem liðin er undir lok.

3. gr. '
Nú berst dómara svar eða svör við fyrirspurn, sem hann hefir sent sam- 

kvæmt 2. gr., og skal hann þá, ef það eða þau að áliti hans sýna, að veðbréf 
það, sem við er átt, sé ekki greitt að fullu, gera athugasemd um þetta í veð- 
málabókina, þar sem veðbréfið er skráð, og i fasteignaskrána. Jafnframt gerir 
hann athugasemd um þetta í skrá þá, sem  í 1. gr. getur.

4. gr.
Nú eru liðnir 4 m ánuðir frá því fyrirspurnir þær, sem um er rætt í 2. gr., 

voru sendar, og skal þá dómari gefa út opinbera stefnu í samræmi við regl- 
urnar um ógildingu viðskiptabréfa með dómi, til ógildingar þeirra veðbréfa, 
sem í skrá eru tekin samkvæmt 1. gr. og ekki falla burt eftir reglum 2. og 3. 
gr. Stefna skal í einni stefnu í lögsagnarumdæmi hverju, og birtir dómari stefn- 
una þrisvar í Lögbirtingablaðinu. Fyrir birtinguna greiðist ekkert gjald.

Stefnur samkvæmt þessari gr. skal birta fyrir 1. apríl 1934.

5. gr.
Þau mál, sem 4. gr. ræðir um, skulu rekin fyrir aukarétti, þar sem  dómari 

er búsetíur. Réttargjöld greiðast ekki í þeim málum.

6. gr.
Nú gefur einhver sig fram á þeim degi, sem til er tekinn í stefnunni, eða 

áður, og færir þær líkur eða sannanir, er dómari tekur gildar, fyrir því, að það 
veðskuldabréf, sem um ræðir, sé ekki að fullu greitt, og fellur þá m álið niður, 
að því leyti sem það bréf snertir, en dómari gerir athugasemd í veðm álahók  
um þetta eftir reglum 3. gr. , •

7. gr.
Nú gefur einhver sig fram  og skýrir frá, að um stefnt veðskuldabréf sé enn 

í gildi, en að það hafi glatazt fyrir honum, og skal honum þá veittur frestur, 
ekki styttri en 1 mánuður og ekki lengri en 6 mánuðir, til þess að færa sönn- 
ur á það, að eigandi hinnar veðsettu eignar kannist við veðskuldbindinguna eða



að veðhafi hafi undirbúið m álssókn til ógildingar bréfinu. Ef veðhafi gerir 
hvorugt, fer um bréfið eins og segir í 8. gr., en kannist eigandi fasteignarinnar 
við veðskuldbindinguna, fer um það eftir 6. gr., ella skal bíða dóms í hinu nýja 
máh, og fer þá um bréfið eftir úrshtum hans.

. 8. gr.
Um þau veðskuldabréf, sem enginn gefur sig fram sem eigandi að í síðasta 

lagi á þeim degi, er stefna tilgreinir, skal m eð dómi ákveða, að þau megi af- 
má úr veðmálabókum, og skal það síðan gert ókeypis og vísað til heimildar í 
dóminum.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 248. Þingsályktun
um útborgun á launum embættismanna.

(Afgreidd frá Nd. 24. m arz).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta greiða laun 
þeirra embættis- og starfsmanna ríkisins, sem utan Revkjavíkur búa og þess 
óska, inn á reikning þeirra í Landsbanka Islands.

Ed. 249. Frumvarp
til laga um breyting á lögum um manntal í Rejkjavík.

Flutningsm.: Jakob Möller.

Störf þau, sem lögreglustjóranum i Reykjavík eru fahn i lögum nr. 18, 13. 
sept. 1901, skulu hér eftir falin borgarstjóranum í Reykjavik.

G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta er flutt eftir ósk bæjarráðsins í Reykjavik, sem óskar eftir því, 
að vinnan við híð árlega manntal í Reykjavík verði framvegis unnin í skrifstofu 
borgarstjóra. Kostnaður allur við þetta er hvort sem er greiddur úr bæjarsjóði, 
og í framkvæmdinni hefir ekki orðið komizt hjá því að láta talsverðan hluta 
vinnunnar fara fram í skrifstofu borgarstjóra. Þykir hentugra að safna allri 
vinnunni á einn stað, og auk þess vakir sú hugsun fyrir bæjarráðinu, að mann- 
talsskrifstofan geti þá jafnframt orðið vísir að hagstofu fyrir bæjarmáiefnin 
sérstaklega.



Nd. 250. Nefndarálit
um frv. til laga um afnám laga nr. 1, 8. marz 1920, um heimild fyrir lands- 
stjórnina til að takmarka eða banna innflutning á óþörfum varningi.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa frv. Minni hlutinn 
(JAJ og ÓTli) vill samþykkjá það, en meíri hl. (HStef, BSt og HJ) telur nauð- 
syn bera til að hafa sterkar hömlur á innflutningi ónauðsynlegra vara, til að 
tryggja það, að ekki verði skortur á erlendum gjaldeyri til greiðslu á þeim vör- 
um, sem landsmönnum eru nauðsvnlegastar.

I greinargérð frv. er bent á það, að hætta geti stafað af of örum innflutn- 
ingi, ef innflutningshöftunum væri af létt. Þetta er vitanlega rétt, og verður því 
um leið og slíkt spor er síigið að gera ráðstafanir til að hindra allt of öran inn- 
flutning óþarfa varnings, t. d. með háum verðtolli, meðan jafnvægi væri að kom- 
ast á innflutninginn.

Flm. frv. hefir ekki komið með neinar tillögur í þessa átt. Enda er sennilegt, 
að stjórnin þyrfti að athuga þetta mál rækilega áður en borið yrði fram frv. um 
afnám þessara laga, eða áður en reglugerð nr. 102 frá 23. okt. 1931 yrði numin 
lir gildi.

Meiri hl. nefndarinnar leggur því til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 23. marz 1933.

H. Stefánsson, Hannes Jónsson, Bernh. Stefánsson.
form. frsm. meiri hl.

Nd. 251. Breytingartillaga
við frv. til laga um happdrætti fyrir Island.

Frá Jónasi Þorbergssyni.

1. Á eftir 1. gr. kemur ný grein, sem verður 2. gr., svo hljóðandi:
Þegar nægilegs fjár hefir verið aflað til þess að reisa hús handa há- 

skólanum, skal ríkið taka happdrættið í sínar hendur og reka það á þann 
hátt, sem fyrir er mælt í lögum þessum.

Hreinum ágóða af happdrættinu skal varið til þess að mynda sjóð, 
sem nefnist byggingarsjóður íslands. Skal tekjum sjóðsins varið samkvæmt 
álvktun á fundi í sameinuðu þingi í hvert skipti, til þess að reisa opinberar 
byggingar, eftir því sem til vinnst og þörf krefur.

2. Greinatalan breytist samkvæmt þessu.



Ed. 252. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyting á lögum nr. 32 frá 1931, um búfjárrækt.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

. BREYTINGUM.

1. Frvgr. verði 1. gr. og orðist svo:
a. Á eftir orðunum „taka þátt í sameiginlega kostnaðinum, sbr. 3. gr.“ i

1. mgr. 7. gr. laganna komi: og má taka hið niðurjafnaða gjald lögtaki.
b. Orðin „nema hálfan“ i 2. mgr. sömu greinar falli niður.

2. Á eftir komi tvær greinar, sem verði 2. og 3. gr., svo hljóðandi:
a. (2. gr.). Á eftir orðunum „lög nr. 19, 15. júní 1926“ i 89. gr. komi: lög 

nr. 27, 7. mai 1928.
b. (3. gr.). Lög þessi öðlast þegar gildi.

. Alþingi, 24. marz 1933.

Páll Hermannsson, Pétur Magnússon, Jón Jónsson, 
form. fundaskr. frsm.

Nd. 253. Frumvarp
til laga um ríkisábyrgð vegna bæjarútgerðar Reykjavík.

Flm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, Vilmundur Jónsson.

1. gr.
Ríkisstjórninni heimilast að ábyrgjast allt að 2̂ /2 millj. kr. lán til Reykja- 

vikurkaupstaðar til byggingar og kaupa fim m  til tiu togara.

2. gr.
Ríkisábyrgðin má ekki nema meiru en %  hlutum kaupverðs togaranna út- 

búinna til veiða, og skal, auk ábvrgðar Reykjavíkurkaupstaðar, vera tryggð með 
veðrétti í skipunum, eða ekki lakara fasteignaveði.

3. gr. •
Ríkisábyrgðin skal bundin við það, að bærinn eigi skipin og reki útgerð 

þeirra.
4. gr.

Lög þessi ganga í gildi þegar.



G r e i n a r g e r ð .

Það horfir til stórvandræða út af hinu stöðuga atvinnuleysi í Reykjavik, sem  
er jafnvel um hábjargræðistímann, vertíðina, svo mikið, að hundruð manna 
ganga atvinnulaus. Stór þáttur í þessu er minnkandi útgerð í bænum, og hefir sú 
stefna almennt fylgi meðal bæjarbúa, að öflugasta ráðstöfunin til þess að auka 
atvinnuna sé, að bærinn sjálfur takist á hendur togaraútgerð. Bæjareignin og 
bæjarreksturinn á togurunum tryggi það, að útgerðin haldist í bænum, bæjar- 
búar njóti atvinnunnar af henni og hægt sé að hafa hagkvæma tilhögun á öllu. 
Á bæjarstjórnarfundi 3. nóv. 1932 var samþykkt svofelld tillaga:

„Bæjarstjórn ákveður að fela bæjarráðinu að rannsaka, hvað 5— 10 góðir 
togarar, sem væru keyptir nú, myndu kosta, og fyrir hvaða verð sama tala skipa 
fáist smíðuð, og séu þau öll með nýjasta útbúnaði, miðunartækjum, bergmáls- 
dýptarmæli o. s. frv. Sé jafnframt rannsakað, hvort heppilegra myndi að nota 
gufuvélar eða dieselvélar í togurum hér við land. Bæjarráðið rannsaki einnig, 
hvar heppilegast myndi að hafa bækistöð 5— 10 togara, er bærinn ræki“.

En án rikisábyrgðar er vonlítið að leita kaupa togara með hæfilegum gjald- 
fresti og kjörum.

Ed. 254. Frumvarp
til laga um viðauka við lög nr. 79 14. nóv. 1917, um samþykktir um lokunar- 
tíma sölubúða í kaupstöðum.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

1. gr. .
Á eftir 2. málsgr. 2. gr. laga nr. 79 14. nóv. 1917 komi tvær nýjar máls- 

greinar, svo hljóðandi:
Enn er bæjarstjórnum heimilt að gera samþykktir um lokunartíma sölu- 

búða og sölustaða, þar sem innlendar vörur eða innlendur varningur er hafður 
á boðstólum, t. d. konfektbúða, og um lokunartíma vinnustofa, sem hafa við- 
skipti við almenning, svo sem rakarastofur, þótt enginn varmngur sé þar seldur.

Þá er og bæjarstjórnum heimilt að gera samþykktir um takmörkun á 
vinnutíma sendisveina, er starfa hjá hverskonar verzlunar- eða iðnaðarfyrir- 
tækjum eða skrifstofum. Til að trvggja vinnutíma sendisveina má í samþykkt 
meðal annars ákveða, að útsendingu á vörum, bréfaburði og innheimtu, er 
sendisveinar starfa að, skuli lokið eigi síðar en einni klukkustund fyrir lokun- 
artima. Heimilt er að ákveða vinnutíma sendisveina misjafnlega stuttan, eftir 
aldri þeirra.

2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 12 7. maí 1928, um viðauka 

við lög nr. 79 14. nóv. 1917, um samþykktir um lokunartíma sölubúða í kaup- 
stöðum.



3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1933.

G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta hefir verið flutt á undanförnum þingum með svolátandi grein- 
argerð:

„Samkvæmt heimild í lögum frá 1917, um samþykktir um lokunartima 
sölubúða, hafa bæjarstjórnir i kaupstöðum gert samþykktir, sem takmarka 
vinnutíma verzlunarfólks. Áður voru engin lög til um þetta og ekkert þvi til 
fyrirstöðu, að búðir væru opnar frá því kl. 6 á morgnana til kl. 12 á kvöldin, 
enda þekktust þess dæmi. Má geta nærri, hvert slit það hefir verið á verzlunar- 
fólki að hafa svo langan vinnudag, og það alveg að óþörfu, því verzlunin varð 
eigi meiri, þótt lengi væri opin búð.

Með viðauka við þessi lög, er samþ. var á Alþingi 1928, hið svonefnda „rakara- 
frv.“, sem frægt er orðið, var heimildin látin ná til sölubúða og sölustaða, þar 
sem innlendar vörur eru seldar, og til vinnustofa, er hafa viðskipti við almenn- 
ing, og hafa bæjarstjórnir einnig sett reglur mn lokunartima samkvæmt þess- 
um viðáuka við lögin.

Sá viðauki við lögin, sem þetta frv. felur í sér, heimilar bæjarstjórnum að 
takmarka vinnutíma sendisveina. Það er sem sé alkunnugt, að þótt lokun búða 
og vinnustofa sé nú ákveðin, þá losnar ekki starfsfólk verzlana að jafnaði þá 
þegar. Þá er venjulega mikið starf eftir; jafnvel má segja, að þá fyrst byrji í al- 
vöru vinnudagur sendisveinanna, enda er ekki óalgengt að sjá þá vera að flytja 
vörur heim til kaupenda fram  yfir miðnætti. Hvilík ániðsla þetta er á sendisvein- 
um, þarf eigi að lýsa, eða óþægindi fyrir aðstandendur þeirra, að þurfa að bíða 
eftir þvi fram eftir allri nóttu, að þeir komi heim frá starfi. En þetta verður ekki 
lagað nema með því, að settar séu reglur um vinnutíma þeirra. I viðbótinni við 
lögin, sem hér er flutt, er bæjarstjórnum heimilað að setja i samþvkkt, að vörur 
frá verzlunum verði eigi sendar heim til kaupenda lengur dags en svo, að ein 
klukkustund sé til lokunartíma. Ef kaupendur vara vissu það, að þeir fengju 
vörur eigi þeimsendar eftir tiltekinn tíma dagsins, þá mundi ekki ske annað en 
það, að þeir gerðu innkaup í verzlunum fyrr dags en nú er gert. Því þetta sleif- 
arlag, sem nú er, býður þeim beinlínis upp á að draga fram að lokunartima kaup 
sín. Því alltaf er hægt að síma i kaupmanninn og fá vöruna senda heim.

Er því meiri þörf á að setja um þetta reglur að opinberri tilhlutun sem sendi- 
sveinarnir eru algerlega varnarlausir fyrir þeirri áníðslu, sem þeir eru ofur- 
seldir undir þessu fyrirkomulagi.

I fv. eru ekki settar neinar ákveðnar reglur um það, hve langur skuli vera 
vinnutími sendisveina; það er bæjarstjórnum ætlað að gera. En í frv. er heimiíd 
til þess að ákveða vinnutíma í flokkum, misjafnlega langan eða stuttan, eftir 
aldri sendisveinanna".



Nd 255. Frumvarp
til laga um stofnun happdrættis fyrir Island.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

. 1. gr.
Ráðuneytinu veitist heim ild til að veita Háskóla íslands einkaleyfi til stofn- 

unar íslenzks happdrættis með þeim skiljTðum, er nú skal greina:
a) Hlutatalan má ekki fara fram úr 25000, er skiptist í 10 flokka á ári hverju, 

og skal dráttur fara fram fyrir einn flokk á m ánuði hverjum, nem a janúar- 
mánuð og febrúarmánuð, dráttur fj'rsta flokks i marzmánuði og tíunda 
flokks í desembermánuði.

b) Iðgjald fyrir heilan hlut skal vera 60 kr. fyrir alla 10 flokka, en 6 kr. í 
hverjum flokki. Hlutina má selja bæði í heilu lagi og hálfu og ennfremur 
skipta þeim í fjórðunga, ef revnslan sýnir, að það sé hentugra.

c) Vinningarnir skulu vera samtals 5000 og nem a að minnsta kosti 70% af ið- 
gjöldunum samantöldum  í öllum  10 flokkum.

d) Drættir-nir fara opinberlega fram  i Reykjavik, og skal happdrættinu 
stjórnað þaðan undir eftirliti nefndar, er ráðuneytið skipar til þess. Skulu 
í henni sitja 5 menn, og skulu að minnsta kosti 2 nefndarmenn vera lögfræð- 
ingar. Nefndin leggur fullnaðarúrskurð á allan ágreining um lögmæti eða 
gildi dráttanna, bæði m eðan dráttur fer fram  og eftir að honum  er lokið, 
enda hefir hún eftirlit m eð happdrættinu. Kostnaðinn af þessu ber happ- 
drættið.

e) Einkaleyfið til að reka happdrættið má veita til 10 ára, frá 1. jan. 1934 að 
telja, og skal ágóðanum varið til þess að reisa hús handa háskólanum, enda 
greiði leyfishafi i ríkissjóð 20% af nettóársarði í einkaleyfisgjald.

2. gr.
Þegar nægilegs fjár hefir verið aflað til þess að reisa hús handa háskólan- 

um, skal ríkið taka happdrættið í sínar hendur og reka það á þann hátt, sem  
fyrir er mælt í lögum þessum.

Hreinum ágóða af happdrættinu skal varið til þess að mynda sjóð, sem  
nefnist byggingarsjóður íslands. Skal tekjum sjóðsins varið samkvæmt ályktun 
á fundi í sameinuðu þingi í hvert skipti, til þess að reisa opinberar byggingar, 
eftir þvi sem  til vinnst og þörf krefur.

3. gr.
Frá því er happdrættið tekur til starfa er bannað að setja á stofn nokkurt 

annað peningahappdrætti hér á landi, svo og að verzla með eða hafa á boð- 
stólum miða erlendra happdrætta, auglýsa þá í innlendum  blöðum eða hvetja 
m enn til að kaupa þá, að viðlögðum  sektum, 200—2000 kr. Þó getur ráðherra 
veitt undanþágu að því er kemur til happdrættis, sem stofnað er til í góðgerða-



skyni einungis, og þó með skýrum takmörkum, t. d. fyrir einn bæ eða sveitar- 
félag, og aldrei nema um ákveðinn tíma, lengst eitt ár.

4. gr.
Enginn má selja hlutam iða happdrættisins, nem a löggiltir útsölumenn  

þess, er fá  m iðana ’frá aðalskrifstofu happdrættisins, og öll önnur verzlun með 
m iðana er bönnuð, að viðlögðum  sektum, er nánar má ákveða í reglugerð.

5. gr.
Ekki skal taka tillit til vinninga í happdrættinu við útreikning tekjuskatts 

eða aukaútsvars það ár, sem vinningarnir falla. •

6. gr.
Ráðuneytið setur reglugerð um starfsem i happdrættisins í einstökum  at- 

riðum, og má í henni ákveða sektir fvrir brot. Mál út af brotum skulu sæta með- 
ferð almennra lögreglumála.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1934, og skal fyrsti dráttur fara fram  í marz- 

mánuði það ár.

Nd. 256. Frumvarp
til laga um breyt. á jarðræktarlögunum, nr. 43 20. júní 1923.

Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson.

Niðurlag 2. gr., orðin „meiri hluta í stjórn þess“ o. s. frv., falli burt.
1 þeirra stað komi: annan endurskoðanda að reikningum félagsins og vara- 

mann hans.

Gr e in  a r  g e r ð .

Frumvarp þetta hefir verið borið fram á undanförnum þingum og rætt 
mikið, svo að þingmönnum mun kunnugt um tilgang þess. Það er nú fram borið 
eftir ósk yfirstandandi búnaðarþings.

Nd. 257. Nefndarálit
um till. til þingsályktunar um björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Faxa- 
flóa. (Þingskj. 123).

Frá sjávarútvegsnefnd.

Eins og kunnugt er, hefir ríkisstjórnin talið sig tilneydda vegna fjárskorts 
að draga nokkuð úr landhelgisgæzlunni á þann hátt, að láta strandvarnarskipin



annast landhelgisgæzluna til skiptis meginhluta síðasthðins árs, og má búast við, 
að til þess þurfi einnig að gripa af fjárhagsástæðum á yfirstandandi ári. Þess 
vegna sér nefndin sér ekki fært að leggja til, að kvaðir þær, sem um getur í 
þingsályktunartillögunni, verði lagðar á landhelgisgæzluna. Hinsvegar vill nefnd- 
in leggja áherzlu á það, að ríkisstjórnin reyni að haga landhelgisgæzlunni þannig, 
að sem mest gagn geti orðið að henni til eftirlits og björgunarstarfsemi vegna 
fiskiflotans.

Leggur nefndin því til, að málið verði afgreitt m eð svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

I því trausti, að ríkisstjórnin hagi landhelgisgæzlunni þannig, að hún jafn- 
framt geti orðið að sem mestu liði í eftirlits- og björgunarstarfsemi vegna fiski- 
bátaflota landsmanna, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 25. marz 1933.

Sveinn Ólafsson, Bjarni Ásgeirsson, Jóhann Þ. Jósefsson, 
form. frsm. fundaskr.

• Ólafur Thors, Bergur Jónsson.
með fyrirv.

Nd. 258. Nefndarálit

um till. til þingsályktunar um björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Vest- 
fjörðum. (Þingskj. 144).

Frá sjávarútvegsnefnd.

Með skírskotun til nefndarálits um till. til þingsályktunar um björgunarstarf 
og eftirlit með fiskibátum á Faxaflóa leggur nefndin til, að máli þessu verði 
vísað til stjórnarinnar. .

Alþingi, 25. marz 1933.

Sveinn Ólafsson, Bjam i Ásgeirsson, Jóhann Þ. Jósefsson,
form. frsm. fundaskr.

Bergur Jónsson. Ólafur Thors.



Nd. 259. Frumvarp
til laga um breyt. á lögum nr. 23, 15. júní 1926, um bæjargjöld í Vestmanna- 
eyjum.

(M tir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Á eftir 1. gr. laganna komi svo hljóðandi grein, er verður 2. gr.:
Ennfremur skal bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar, til þess að standa 

straum af útgjöldum kaupstaðarins, heimilt að leggja á vörur, sem fluttar verða 
til og frá Vestmannaeyjum, sérstakt vörugjald, er nemi allt að 50% af vörugjaldi 
til Vestmannaeyjahafnar eins og það er á hverjum tíma, og skal um upphæð 
gjaldsins og innheimtu ákveðið með reglugerð, er bæjarstjórn semur og at- 
vinnumálaráðuneytið staðfestir.

Gjald þetta má taka lögtaki. 1 reglugerð má ákveða, að vörur megi ekki af- 
henda eða afgreiða til útflutnings, nema sýnd sé kvittun fyrir greiðslu gjaldsins.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1935.

Nd. 260. Frumvarp
til laga um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Það er almenn skylda að gæta sem mestrar varúðar við hverskonar næm- 

um sjúkdómum og gera sér allt far um að sýkja hvorki sjálfa sig né aðra, að 
svo m iklu leyti sem fram kvæm anlegt er og þýðingu hefir.

Læknum og þeim, sem  m eð lækningar fara, svo og öðrum heilbrigðisstarfs- 
mönnum, er sérstaklega skylt, hverjum i sinum  verkahring, að vekja athygíi 
á sýkingarhættum og gefa ráð og leiðbeiningar hér að lútandi.

Skylt er hlutaðeigendum jafnan að hlýða fyrirmælum læknis um nauðsyn- 
legar, viðurkenndar og venjulegar ráðstafanir til varnar gegn sóttnæmisútbreiðslu 
frá sjúklingi, er hann hefir til meðferðar.

2. gr.
Héraðslæknar skulu, hver í sínu umdæmi, undir um sjón landlæknis og 

ráðherra, sjá um opinberar varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma sam- 
kvæmí lögum þessum. Fari svo, að hlutaðeigandi héraðsíæknir geti eigi leyst 
það Starf að hendi, er lög þessi leggja honum á herðar, skal ráðherra sjá um, 
að einn eða fleiri læknar verði settir honum til aðstoðar.



Skvldir eru sýslumenn, bæjarfógetar (í Reykjavík lögreglustjóri), hrepps- 
stjórar, svo og sveitarstjórnir og heilbrigðisnefndir, ef til eru, að veita hér- 
aðslæknum hjálp við fram kvæmd hinna opinberu sóttvarna.

Ráðherra gefur út almennar reglur fyrir því, hvernig haga skuli opinber- 
um vörnum gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma.

3. gr.
Æ tið skal beita opinberum vörnum gegn þessum sjúkdóm um : pest, aust- 

urlenzkri kóleru, bólusótt, dílasótt, blóðkreppusótt og gulri hitasótt.
Ráðherra getur fyrirskipað, að opinberum vörnum skuli og beita gegn 

öðrum næmum sjúkdómum, svo sem influenzu, mislingum, skarlatssótt, barna- 
veiki, kikhósta, taugaveiki, blóðsótt, hettusótt, heilasótt og mænusótt, þegar 
þessar sóttir eru skæðar, þegar líklegt þykir, að hefta megi hættulega útbreiðslu 
þeirra með opinberum vörnum en ekki án slíkra varna, eða þegar aðrar sér- 
staklega knýjandi ástæður eru fyrir hendi.

4. gr.
1 hvert sinn er einhver sá sjúkdómur kemur upp, er nefndur er í 1. máls- 

gr. 3. gr., skal hlutaðeigandi héraðslæknir þegar i stað beita hinum  almennu 
sóttvamarreglum, en tilkynna það landlækni jafnskjótt.

Telji héraðslæknir nauðsyn til bera að beita hinum  almennu sóttvarnar- 
reglum að m eira eða m inna leyti gegn öðrum næmum sjúkdóm um  samkvæmt
2. málsgr. sömu gr., ber hann m álið undir landlækni og bíður fyrirm æla ráð- 
herra. Ef héraðslæknir telur svo aðkallandi að beita hinum  almennu sóttvarn- 
arreglum að meira eða m inna leyti, að hverskonar töf sé hættuleg, er hon- 
um heim ilt að gera það til bráðabirgða, án þess að leita til þess heim ildar fyrir- 
fram, en tilkynna skal.hann landlækni jafnskjótt ráðstafanir sínar.

Um varnir gegn berklaveiki, holdsveiki og kynsjúkdómum fer eftir sérstök- 
um lögum.

5. gr.
Nú hafa verið teknar upp opinberar sóttvarnir samkvæmt lögum þess- 

um, og kveður þá ráðherra nánar á um það, hverjar ráðstafanir skuh gera til 
að hefta útbreiðslu sjúkdómsins. Þegar þau fyrirmæli hafa verið lögð fyrir 
hlutaðeigandi héraðslækni, hagar hann sóttvörnunum samkvæmt þeim  þang- 
að til öðruvísi verður fyrir mælt af ráðherra. Ef héraðslæknir telur nauðsyn- 
legar breytingar á tilhögun sóttvarnanna, leggur hann tillögur sínar þar að. 
lútandi fyrir landlækni og bíður nýrra fyrirmæla ráðherra. Ef héraðslæknir 
telur breytingarnar svo aðkallandi, að hverskonar töf sé hættuleg, er honum  
heim ilt að fram kvæma þær til bráðabirgða, enda séu varnirnar eftir sem  áður 
í samræmi við hinar álmennu sóttvarnarreglur, en tilkynna skal hann land- 
lækni jafnskjótt ráðstafanir sinar.

6. gr.
Þegar ástæða er til að ætla, að maður hafi dáið úr einhverjum  þeim  sjúk- 

dómi, sem annaðhvort er skylt eða nauðsynlegt að beita opinberum  vörnum



við samkvæmt lögum þessum, eða hinn dáni er grunaður um að liafa verið 
smitberi einhvers þess sjúkdóms, getur ldutaðeigandi lögreglustjóri lagt f\TÍr, 
að rannsaka skuli parta af líkinu eða jafnvel kryfja það, ef þörf er á til þess, 
að ákveðið verði, hvort opinberum vörnum skuli beitt.

7. gr.
Eigi má nota farþegaskip, farþegabifreiðar, farþegaloftför eða önnur til- 

svarandi fólksflutningatæki til að flvtja sjúklinga með sjúkdómum, né smit- 
bera þeirra sjúkdóma, sem skylt er að beita opinberum vörnum við eða opin- 
herum vörnum er beitt við, nema fylgt sé öllum fvrirmælum  um flutning slíkra 
sjúklinga eða smitbera.

Akvæði þessarar greinar ná jafnan til skarlatssóttar, barnaveiki, taugaveiki 
og heilasóttar, þó að opinberum vörnum sé ekki beitt gegn útbreiðslu þeirra.

8. gr.
Nú kemur sjúkdómur upp á heimili, eða yfirvofandi er, að hann komi 

upp á heimili og auðsætt þykir eða líklegt, að sé einhver af þeim sjúk- 
dómum, sem nefndir eru í 3. gr. 1. eða 2. málsgrein, eða vitað er eða grun- 
samlegt, að einhver lieimilismaður sé smitberi einhvers þess sjúkdóms, 
og skal þá húsráðanda þegar skylt að skýra lækni sínum frá því. Ef lækn- 
irinn er ekki hlutaðeigandi héraðslækmr og fellst á, að um slíkan sjúkdóm  
eða smitbera geti verið að ræða, tilkynnir hann það héraðslækninum. Húsráð- 
anda, sem er fjarri lækni, er og heimilt, ef hann kýs það heldur, að tilkynna 
sjúkdóminn eða smitberann hreppstjóra eða hreppsnefndarm anni í hreppi 
sínum, en hann skal þá jafnskjótt láta hlutaðeigandi héraðslækni vita. Með 
heim ilism önnum  eru einnig taldir aðkomumenn þeir, er hafa þar húsnæði eða 
náttstað um stundarsakir, og þeir, er þar eru í fæði. Nú kemur slíkur sjúkdóm- 
ur eða smitburður upp m eðal þeirra, er í nauðungarvist eru á einhverjum  stað, 
eða í sjúkrahúsum, elliheim ilum , harnahælum, skólum og líkum  stofnunum, og 
er þá forstöðum anni eða forráðam anni skvlt að skýra frá því. Komi sjúkdóm- 
urinn eða smitburðurinn upp á skipi eða i veri á vertíð m eðal skipshafnar, 
skal skipstjóri eða form aðúr skýra frá .því.

Starfandi læknum er sérstaklega skylt að hafa vakandi. auga á næmum  
sjúkdómum, er ástæða gæti verið til að beita opinberum vörnum við, svo og' 
smitberum slíkra sjúkdóma og tilkynna jafnskjótt hlutaðeigandi héraðslækni, 
ef þeir verða þeirra varir.

Viti einhver til þess að vanra'kt hafi verið að segja liéraðslækni frá sjúk- 
dómi eða smitburði samkvæmt þessari grein, skal hann þegar í stað skýra frá 
því á þann hátt, er áð fram an er sagt.

Þurfi hreppstjóri eða hreppsnefndarmaður, samkv. grein þessari, að tak- 
ast ferð á hendur, fær hann kostnaðinn endurgreiddan úr sveitarsjóði eftir 
reikningi, er hreppsnefndin samþykkir.

9. gr.
Nú er eigi unnt að liafa sjiikling eða smitbera svo afskekktan á heim ili 

sínu, að óhætt sé við útbreiðslu sóttnæmisins, og er þá héraðslækni heimilt, i



saniræmi við ákvæði 3. og 4. gr., að láta flytja hann á sjúkrahús eða eitthvert 
annað hús, er til þess er hentugt og hægt er að fá. Er sjúklingur eða smitberi 
skvidur að vera þar, þangað til hættulaust er að flytja hann eða láta hann 
fara þaðan, enda fái liann þar hæfilega læknishjálp og aðhjúkrun. Heim ilt er 
og að fara eins að, þá er rannsaka skal vafasöm  sjúkdóm stilfelli eða smit- 
hurð. Við flutning sjúklingsins eða smitherans skal þess gætt, að svo vel fari 
um hann sem unnt er, án þess að hætt sé við sóttnæmisútbreiðslu.

10. gr.
Ef sjúklingur eða smitberi er ekki fluttur frá heim ili sínu, getur lögreglu- 

stjóri eða hreppstjóri eftir fyrirmælum héraðslæknis, í samræmi við ákvæði
3. og 4. gr., takmarkað samgöngur m illi heim ilis lians (liúss eða bæjar) og 
annara heim ila, eða bannað með öllu utanheim ilism önnum  að kom a á heim - 
ilið, og einnig heim am önnum  að fara á annara manna heim ili. Þegar sam- 
göngur eru takmarkaðar, skal, ef þörf er á, setja mann af öðru heim ili til að 
líta daglega eftir hinu sýkta heim ili og annast nauðsvnlega aðflutninga, en 
skvlt er að gera það, ef samgöngur eru' með öllu bannaðar. Banna m á og að 
flytja af sýktu heim ili muni og matvæli, einkum m jólk og mjólkurafurðir.

A sama hátt getur héraðslæknir takmarkað eða bannað sölu varnings, 
sem sóttliætta getur stafað af, einnig verzlunum, svo sem matvælabúðum, 
brauðbúðum og mjólkurbúðum, ennfremur veitingar á gistihúsum og veit- 
ingastöðum.

MatVælakaupmenn, matsalar, veitingamenn, brauðsalar og einkum mjólk- 
ursalar eru skvldir til, ef krafizt verður vegna framkvæmda þessara laga, 
að láta í té skrá yfir viðskiptamenn sína, að svo miklu íeyti, sem þeir eru 
þeim kunnir. Einnig erii menn skyldir ao gefa sig fram, sem viðskipti hafa  
liaft við slikan ákveðinn kaupmann, útsölumann eða veitingamann, ef héraðs- 
læknir krefst þess með auglýsingu.

11. gr.
Xú liefir sjúkdómur, er opinberum vörnum er beitt við, gert vart við sig á 

heim ili, þar sem eru börn eða aðrir nemendur, er ganga i skóla, eða smitberi 
slíks sjúkdóms liefst þar við, og méga þá nemendurnir ekki sækja skólann 
fyrr en ekki er liætt við sóttnæmisútbreiðslu frá þeim, að áliti héraðslæknis 
eða samkvæmt úrskurði ráðherra. Þessa skal og jafnan gætt um skarlatssótt, 
harnaveiki, taugaveiki, lieilasótt og nnenusótt, þó að opinberum vörnum sé ekki 
beitt gegn þeim, og um næmar sóttir yfirleitt, nema þær séu svo útbreiddar 
orðnar, að þýðingarlaust teljist.

Um skólakennara gildir hið sama að þessu leyti og nemendur.

. 1 2 - S r -
í  bvggðarlagi, þar sem sjúkdómur gengur, er opinberum vörnum er beitt 

við, svo og í nærsveitunuin, getur lögreglustjóri eða hreppstjóri, eftir fyrir- 
mælum héraðslæknis í samræmi við ákvæði 3. og 4. gr., skipað, að loka skuli 
skólum, jafnt almennum skólum sem skólum einstakra manna, bannað al-



menna m annfundi og opinberar skemm tisam komur (kvikmyndasýningar, leik- 
sýningar, samsöngva, dansleiki, hlutaveltur o. s. frv.),  aðrar samkomur (brúð- 
kaupsveizlur, innanfélags skemmtanir o. s. frv.),  þar sem margir koma saman 
í sama húsi, svo og m essugerðir og líkfylgdir.

A sama hátt getur lögreglustjóri éða hreppstjóri lokað verzlunum, svo sem  
matvælabúðum, brauðbúðum og mjólkurbúðum, ennfremur gistihúsum og 
veitingastöðum.

13. gr.
Þegar m jög m ikil liætta vofir yfir, getur lögreglustjóri, eftir fyrirmælum  

héraðslæknis í samræmi við ákvæði 3. og 1. gr., skipað fyrir, að afkvía skuli 
sýkta kaupstaði, kauptún, þorp eða sveitir eða hluta þeirra, svo og önnur stór 
svæði, og skal hann annast nauðsynlegar ráðstafanir um samgöngubannið.

Nú óskar bæjarstjórn þess, sýslunefnd eða hreppsnefnd, fyrir hönd kaup- 
staðar, sýslu eða hrepps, að afkvía kaupstaðinn, sýsluna eða hreppinn eða hluta 
þeirra, til þess að ekki berist þangað hættulegur faraldur. Getur þá ráðlierra, 
ef ástæða virðist til, heimilað afkviunina og falið lögreglustjóra framkvæmd- 
irnar í samráði við hlutaðeigandi héraðslækni. En.þegar svo stendur á, skal allur 
kostnaður við þær ráðstafanir greiðast úr hlutaðeigandi sveitarsjóði eða sýslu- 
sjóði.

14. gr.
Nú hefir verið beitt sóttvarnarráðstöfunum gegn grunuðum taugaveikis- 

smitbera eða öðrum grunuðum smitbera, og á hann þá kröfu á, að hann verði 
rannsakaður til hlítar, og úr þvi skorið, ef unnt er, hvort grunurinn er á rökum  
byggður. Á sama liátt á taugaveikissmitberi, eða annar smitberi, sem sóttvarn- 
arráðstöfunum hefir verið beitt gegn, kröfu á að fá þá læknishjálp, sem til 
þess þarf, að hann verði, ef unnt er, iosaður við smitburðinn.

Ráðherra er heimilt að semja um að veita viðvarandi taugaveikissmitbera 
eða aðstandendum slíks smitbera, og eins þó að aðeins sé um grun að ræða, sem 
ekki verður hnekkt, styrk úr ríkissjóði um lengri eða skemmri tima, gegn því 
að smitberanum verði tryggilega ráðstafað, svo að sýkingarhætta stafi ekki af 
honum.

15. gr.
Skylt er mönnum að þola, að fram fari sótthreinsun á sjálfum þeim, á bú- 

slóðum þeirra, húsurn og bæjum, einnig á skipum og öðrum farartækjum, svo 
og á lausum munum, þar er verið hefir einhver af sjúkdómum þeim, er nefndir 
eru í 3. gr., 1. og 2. málsgr.^eða smitbera slíkra sjúkdóma, og þá endranær, er 
héraðslæknir fyrirskipar það í samræmi við þessi lög.

Sé það miklum umsvifum og erfiðleikum bundið að hreinsa lausa muni, 
má láta brenna þá eða eyða þeim á annað hátt, en skaðabætur skulu greiddar 
eiganda.

Til þess að hafa sótthreinsanir á hendi skal héraðslæknir ráða sótthreins- 
unarmenn, fleiri eða færri innan héraðs síns, og setur þeim umdæmi. Hann veitir 
hverjum sótthreinsunarmanni næga tilsögn til starfans, ög semur við hann um 
ákveðna borgun fvrir. hverja sótthreinsun eftir fvrirmælum ráðherra.



Nú fær héraðslæknir engan hæfan mann til að taka að sér sótthreinsun 
fvrir hæfilega borgun, og getur hann þá leitað aðstoðar sýslumanns eða bæj- 
arfógeta (í Reykjavik lögreglustjóra), sem er heimilt að skipa eftir tillögum  
héraðslæknis hvern þann mann, er honum sýnist, á aldrinum 25— 50 ára, til þess 
að hafa á hendi sótthreinsun innan síns lirepps eða kaupstaðar í 3 ár. Ef sá, er 
þannig er skipaður sótthreinsunarmaður, þykist ekki geta haft starfann á liendi 
sökum heilsubrests eða annara orsaka, getur ráðherra leyst hann frá að gegna 
þessum starfa, telji hann ástæður hans á rökum byggðar. Yerði ekki samkomu- 
lag um liæfilega borgun fyrir hverja sótthreinsun, ákveður ráðherra borgunina.

Heimilismönnum er skylt að annast endurgjaldslaust alla þá vinnu við sótt- 
hreinsunina, sem þeir geta af hendi leyst og sótthreinsunarmaður þarf með og 
heimtar. Þeim er og skylt að leggja til ókeypis heitt vatn og kalt, eldivið og 
sápu eftir þörfum, en ekki önnur efni, sem til sótthreinsunar þarf.

Ráðherra sér um, að ætíð séu fvrirliggjandi á kostnað ríkissjóðs hjá lækn- 
mn nægar birgðir af efnum þeim, sem þarf til sótthreinsunar samkvæmt lögum  
þessum.

16. gr.
Allan kostnað, er leiðir af ráðstöfunum þeim, er gerðar eru samkvæmt 

lögum þessum, skal greiða úr rikissjóði, nema þar sem sérstaklega er tekið 
fram, að hann skuli greiða úr sveitarsjóði eða sýslusjóði (7. gr. 3. málsgr., og
12. gr. 2 m álsgr.). Þar á meðal skal greiða úr ríkissjóði kostnað allan við flutn- 
ing sjúkra manna og ferðakostnað smitbera af heimili á sjúkrahús eða annað, 
svo og fyrir dvöl þeirra þar samkvæmt 8. gr., þar með talin aðhjúkruii, lyf og 
læknishjálp. Einnig á sama hátt ferðakostnað smitbera til rannsóknar eða lækn- 
inga samkvæmt 13. gr., svo og allan kostnað við rannsóknina og Iæknishjálpina, 
þar með talinn dvalarkostnaður á sjúkraluisi.

Ráðherra er og heimilt að láta greiða úr ríkissjóði að meira eða minna leyti 
kostnað við læknishjálp, aðhjúkrun og eftirlit með sjúklingum í heimahúsum, 
jægar um sjúkdóm er að ræða, sem opinberum vörnum er heitt við, og ætla má, 
að slikt. sé nauðsvnlegt til að hefta útbreiðslu sjúkdómsins.

Rikissjóður greiðir ekki þann kostnað, sem leiðir af því, er ferðir manna 
eða farartækja eru hindraðar samkvæmt lögum þessum, né lieldur skaðal)ætur 
fyrir þau atvinnuspjöll, er leiða kann af framkvæmd jieirra.

17. gr.
Rrot gegn lögum þessum eða gegn almennum eða sérstökum fyrirskipunum  

samkvæmt þeim varða fangelsi eða sektum, 50— 5000 krónum, nema hærri 
hegning sé ákveðin í almennum lögum.

Ef maður hefir einhvern þann sjúkdóin, sem um ræðir í 3. gr. 1. málsgr., 
eða er smitberi slíks sjúkdóms, eða maður hefir dvalið á heimili, þar sem ein- 
liver af þeim sjúkdómum gengur, eða slíkur smitberi dvelur, þá skal hann 
jafnan, er hann kemur á önnur heimili, á skip eða í önnur fólksflutningatæki, 
láta húsráðanda, skipstjóra eða forráðamann vita. Sama gildir um þá sjúk- 
dóma, sem taldir eru i 2. málsgr. sömu greinar, ef opinberum vörnum er beitt



gegn þeim, og einnig án þess um skarlatssótt, ijarnaveiki, taugaveiki og lieilasótt. 
Xú vanrækir hann þetta, og má þá, auk hegningarinnar, §em ákveðin 
er í 1. málsgr. þessarar greinar, dæma hann til skaðabóta fvrir það, er leiða 
kann af vanrækslu hans.

Með mál, sem rísa út af brotum á lögum þessum, skal farið sem opinber 
lögreglumál.

18- gr- . .
Lög nr. 24 16. nóvemhei 1907, um varnir gegn úthreiðslu memra sjúkdóma,

og lög nr. 14 31. maí 1927, um breyting á þeim lögum, eru úr gildi numin.

Nd. 261. Nefndarálit
um tillögu til þingsályktunar um bættar samgöngur við Austfirði.

Frá samgöngumálanefnd.

Xefndin hefir leitað álita framkvæmdarsíjóra „Eimskips“ og „Ríkisskips“ 
um tillöguna, og hafa hvorirtveggja tjáð sig fúsa að leita færis um auknar og 
hættar samgöngur við Austfirði.

Framkvæmdarstjóri ,,Eimskips“ gerir ráð fyrir því, að liægt verði -  án 
þess að hagga að nokkrum mun áætlun skipanna að bæta við 3 viðkomum á 3 
höfnum austanlands á útleið þeirra næsta haust, ef verulegur flutningur fáist, 
en þó aðeins með þeim hætti, að október að mestu falli undan.

Um „Rikisskip“ er miður við áætlun hundið, með þvi að strandferðaáætlun 
þess miðast við 2 mánuði í senn og því auðveldara að breyta henni. Hinsvegar 
er því frá annari Iiálfu haldið fram, að ekki megi með auknum strandferðum  
fara fram úr ákveðnum strandferðastyrk yfirstandandi árs, og vill nefndin að 
vísu virða þá varfærni og stilla kröfum í hóf, en hún litur svo á, að með þeini 
230000 kr., sem til umráða eru til strandferða á þessu ári, megi auðveldlega 
bæta að verulegum mun samgöngur þær, sem tillagan lýtur að, enda viðurkennir 
nefndin, að þess sé l'ull þörf og að krafan um þær hættu samgöngur sé á rök- 
um byggð.

Með hliðsjón af framanritaðri greinargerð telur nefndin rétt að breyla að 
nokkru orðhúningi tillögunnar og leggur til, að hún verði samþvkkt með þessari

BREYTIXGU.
Tillgr, skal orða svo:
Xeðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að hlutast til um, að 

skip Eimskipafélags íslands taki upp á næsta liausti, eftir þvi sem við verður 
komið, viðkomur á nokkrum höfnum austanlands, helzt eigi sjaldnar en tvisvar 
í mánuði á útleið skipanna frá 1. septemher til áramóta. Rnnfremur að Esja 
verði milli liringferða látin fara nokkrar hraðferðir á komandi sumri milli



Reykjavíkur og Austfjarða, en Súðin í október og nóvember 2—3 hringferðir, 
méð sérstöku tilliti til flutningaþarfa austanlands og norðan.

Alþingi, 27. marz 1933.

Sveinn Ólafssón, Jón Ólafsson, Jón A. Jónssón,
form., frsm. fundaskrifari. með fyrirvara

Sveinbjörn Högnason. Hannes Jónsson.

Nd. 262. Breytingartillaga

við frv. til laga um stofnun happdrættis fyrir Islands.

Frá Magnúsi Jónssyni.

Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal fyrsti dráttur fara fram í marzmán.uði 

1934.

Ed. 263. Frumvarp
til laga um stóríbúðaskatt.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

1. gr.
Hver sá, sem býr í íbúð, sem metin er til fasteignamats yfir 18000 kr. virði 

með tilheyrandi lóð, og eigi liefir fleiri í heimili en 5 manns, skal greiða af henni 
árlega stóríbúðaskatt í ríkissjóð. Fyrir hvern heimilismann umfram 5 skal 
hækka skattfrjálst íbúðárverð um 2500 kr. og lækka um sömu upphæð fyrir 
hvern mann, sem heimilismenn eru færri en 5.

2. gr.
Stóríbúðaskattur samkvæmt 1. gr. skal nema: Ef liinn skattskyldi liluti 

ibúðarinnar er undir 5000 kr., greiðist af honum 3%.
Af 5000 til 15000 kr. gr. 150 kr. af 5000 og 3,5% af afgangi 
—  15000 — 25000 --------- 500 --------  15000 -  4,0% — —

25000 — 35000 --------- 900   25000 — 4,5%
35000 — 45000 -  -  1350 -------- 35000 — 5,0%

>% 
)%

— 45000 — 55000 — 1850  15000 — 5,5%
— 55000 —  65000 — — 2400   55000 — 6,0%
— 65000 —  75000 — — 3000   65000 — 6,5%
— 75000 og þar yfir — 3650   75000 — 7,0%



3. gr.
Stóríbúðaskattur samkvæmt lögum þessum skal ákveðinn af skattstofunni 

í Revkjavik og af skattanefndum annarsstaðar á landinu.
Fjármálaráðuneytið setur reglur um allt það, e'r varðar framkvæmd álagn- 

ingarinnar, þ. á. m. nánari ákvæði um frádrátt á skattskyldu íbúðarverði vegna 
fjölskyldu og leigjenda og um meðferð kærumála út af álagningu skattsins.

4. gr.
Húseigandi er ábvrgur fyrir skattgreiðslu leigjenda sinna, enda hvílir skatt- 

urinn sem lögveð á húseigninni. Skattinn má laka lögtaki.
Skatturinn greiðist mánaðarlega eftir á, í fyrsta sinn 1. ágúst 1933.
Skattheimtumenn ríkissjóðs annast innlieimtu skattsins.

5. gr.
Þær tekjur, sem skattstofn þessi kann að gefa, skulu ganga til að stofna 

samvinnubyggðir samkvæmt sérstökum fyrirmælum laga um það efni.

6. gr.
Skattfrjálsar cru ibúðir sendiherra erlendra rikja.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta fluttu á siðasta þingi Jónas Þorbergsson, Bergur Jónsson, Hannes 
Jónsson og Sveinbjörn Högnason, en þá dagaði það uppi i neðri deild. Þykir nú 
rétt, að málið verði athugað í efrí deild. Er það flutt óbreytt nema um ákvörðun- 
ina á meðferð þess, sem skattstofn þessi kann að veita.

Frv. fylgdi í lyrra eftirfarandi greinargerð:
„Mjög er það tíðkað í mörgum löndum að miða skattgreiðslu manna við 

eyðslu þeirra. Er þetta einnig gert liér á landi með því að leggja liáa tolla á óþarfa 
vöru. Frumvarp þetta gerir ráð fyrir, að þeir, sem búa i svo stórum íbúðum, að 
óþarft má kalla, greiði skatt í ríkissjóð, sem miðaður sé við verðmæti íbúðar- 
innar. Er hér gert ráð fvrir, að sköttuð verði sú sérstaka tegund eyðslu, sem  
kemur fram i notkun óþarflega mikils húsnæðis. í sambandi við skatt þann af 
stóríbúðum, er frumvarpið gerir ráð fyrir, má og gcta annars atriðis, sem ætla 
má, að skatturinn hefði áhrif á, ef frumvarpið yrði að lögum. Mjög hefir borið 
á húsnæðiseklu í kaupstöðum landsins, einkum þó i Reykjavík, hin síðari árin. 
Hefir húsnæðiseklan haft áhrif á húsaleiguna, þar scm framboð á leigulnisnæði 
hefir oftlega verið minna en eftirspurnin. Jafnhliða því, að húsnæðisvandræðin 
og há leiga hafa þannig þjakað fjölda manna, hafa fjölmargir haft til notkunar 
meira húsrúm en nauðsynlegt er. Gera má ráð fyrir þvi, að ef stórihúðaskattur 
yrði lögtekinn, mundu ýmsir, er hann yrðu að greiða, minnka við sig nokkuð 
húsrúm það, sem þeir nú nota, og bjóða það fram til leigu. Gæti Jiessi skattur



því orðið til þess að lijálpa til að létta á húsnæðisvandræðum þeim, er undan- 
farið hafa verið mjög tilfinnanleg, og ef til vill liaft álirif á húsaleiguna til 
lækkunar.

Hér fer á eftir umsögn um einstakar greinar frumvarpsins, eftir þvi, sem  
tilefni þykir til.

Um 1. gr.
Það mun nærri lagi, að góðar íbúðir í Reykjavík fyrir 5 manna fjölskyldur 

séu um 12 þús. kr. að fasteignamati, samkvæmt nýja matinu.
Þó þykir eigi rétt að skattleggja sem óþarflega stórar íbúðir minni íbúðir 

en þær, sem eru 18 þús. kr. að fasteignamati og 5 menn búa í, og ætla síðan 
kr. 2500 til viðbótar eða frádráttar skattskyldu íbúðarverði fyrir hvern mann, 
sem vantar á, til þess að 5 menn géu í íbúðinni eða eru umfram þá tölu.

Um 2. gr.
Eigi verður sagt, hve miklu stóríbúðaskatturinn muni nema í heild.
Til leiðbeiningar um skattaupphæðir í einstökum dæmum skulu hér nefnd 

nokkur dæmi úr Reykjavík:
1. Ibúð er að fasteignamati 81500 kr., 0 manns í heimili. Skattur samkvæmt 

frumvarpinu kr. 2317,50. Ef 5 manns væru í lieimilinu, niundi skatturinn 
nema kr. 2910,00. ■

2. íbúð er að fasteignamati 70800 kr., 10 manns í heimili. Skattur samkvæmt 
frumvarpinu kr. 1615,00. Ef 5 manns væru í þessu heimili, yrði skatturinn
kr. 2279,00. ’

3. íbúð er að fasteignamati 52800 kr., 9 manns í heimili. Skattur samkvæmt 
frumvarpinu kr. 892,00. Ei 5 manns væru í þessu heimili, yrði skatturinn
kr. 1341,00. '

4. íbúð er að fasteignamati 41000 kr., 9 nianns í heimili. Skattur samkvæmt 
frumvarpinu kr. 430,00. Ef 5 mauns væru í þessu lieimili, yrði skatturiim
kr. 820,00. '

5. íbúð er að fasteignamati 33700 kr., 8 manns í heimili. Skatturinn yrði sam- 
kvæmt frumvarpinu kr. 262,00. Ef 5 manns væru í heimili, yrði skatturinn 
kr. 528,00.

Um 3., 4., 5. og 6. gr.
Greinar þessar gefa ekki tilefni til atlmgasemda".

Ed. 264. Frumvarp
til laga um háleiguskatt.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

1. gr.
Af hverskonar húsaleigu, sem nemur meira en 15% af kaupverði húseignar, 

að meðtalinni lóð, skal húseigandi greiða í ríkissjóð háleiguskatt af því, sem



umfram er. Kaupverð telst það verð, sem eigandi eignaðist eignina fyrir í upp- 
hafi, hvort sem um kaup eða byggingu hefir verið að ræða, að viðbættu liæfi- 
lega metnu andvirði endurbóta og viðbygginga, en að frádreginni eðlilegri fyrn- 
ingu. Hafi eigandi fengið eignina að erfðuni, vegna stofnunar eða slita hjú- 
skapar eða á annan þvílikan hátt, telst það kaupverð, sem eignin var honum út- 
lögð fyrir. En ef um gjöf er að ræða, skal eignin sérstaklega metin í þessu skyni 
til verðs, svo sem það telst vcrið hafa á þeim tima, er eigandinn fékk liana 
i hendur.

2. gr.
Háleiguskattur samkv. 1. gr. skal reiknaður af þeim hluta húsaleigunnar, 

sem er umfram 15% af kaupverði, og skal hann nema:
Af því, sem leigan nemur yfir 15% allt að 20% af kaupverði, greiðist 10%

95 19 20------- — 25------- 95 20—
99 91 25------- — 30------- 59 30—
91 11 30------- — 35------- 55 40—
'l 1 59 35------- — 40------- 55 50—
99 ' 59 40------- — 45------- 59 60—
11 55 45------- — 50------- 59 70—
11 59 50— — — 55------- 99 80—
19 19 55------------------ 60------- 99 90—
11 55 60------- — 65------- 99 100—

3. gr.
Fjármálaráðuneytið setur reglur um allt það, sem varðar framkvæmd álagn- 

fólki, sem jafnframt er efnalítið og hefir ekki meiri tekjur, að meðtöldum tekj- 
um af húsaleigu, en svo, að rétt nægi til framfæris, undanþágu frá greiðslu 
liáleiguskatts.

4. gr.
Háleiguskattur samkvæmt lögum þessum skal ákveðinn af skattstofunni 

í Reykjavík og af skattanefndum annarsstaðar á landinu.
Fjármálaráðuneytihu er heimilt að setja sérstakar reglur, er veita öryrkja 

ingarinnar, þ. á. m. ákvörðun kaupverðs, mat á endurbótum, viðbyggingum og 
fyrningu og hversu greina skal sundur og meta einstaka hluti í liúsi til eignar 
eða kaupverðs, um meðferð kærumála út af álagningu skattsíns og umsóknir 
um undanþágur frá skattinum handa öryrkjum samkvæmt 3. gr., svo og um 
kæruí út af skattinum. •

5. gr.
Skattur samkvæmt lögum þessum greiðist mánaðarlega eftir á, í fyrsta 

sinn 1. ágúst 1933.
Skattheimtumenn ríkissjóðs annast um innlieimtu skattsins. Skattinn má 

taka lögtaki, enda hvílir hann sem lögveð á húseigninni.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp þetta var flutt á þingi 1932, og voru flutningsmenn þeir Stein- 
grimur Steinþórsson, Halldór Stefánsson, Jónas Þorbergsson og Sveinbjörn 
Högnason, en málið átti erfitt uppdráttar í neðri deild, og þykir eðlilegt að at- 
liuga, hvort betur mvndi blása fvrir hugmynd þessari i efri deild. Er og sérstök 
ástæða til að afla ríkissjóði aukinna lekna, þar sem miklar líkur eru til, að 
deildin, og sennilega Alþingi i heild sinni, felli niður útflutningsgjald af land- 
búnaðarafurðum, og þarf að bæta ríkissjóði það tekjutap, ef unnt er.

Með hverju ári verður meir óviðunandi, mitt í almennri fátækt, sem leiðir 
af kreppunni, að láta húsaspekúlanta raka saman stórfé á þennan liátt. Eru 
þess nú orðin dæmi, að liúsaspekúlantar flvtji lögheimili sitt úr Reykjavik í 
önnur sveitarfélög, sem liafa minni skattabyrðar, til að komasl hjá að greiða 
skatta í samræmi við tekjur, og það engu síður þó að sumir slíkir menn hafi 
20— 30 þús. kr. hreinar tekjur af gömlum húsum, sem leigð eru með hliðstæðri 
leigu við þá, sem greiða verður af nýjum og dýrum húsum.

Frv. fylgdi í fvrra eftirfarandi greinargerð:
„Á siðari árum hefir verðmæti fasteigna liækkað m jög i kaupstöðum lands- 

ins, einkum þó i Reykjavik. Húsaleiga er nú miklu hærri en hún var fyrir nokkr- 
um árum. Veldur því bæði húsnæðisekla og einnig aukinn bvggingarkostnaður 
húsanna á síðari árum og hækkað lóðarverð.

Vegna þess, hve hækkun þessi hefir orðið á fáum árum, er það eigi ótítt, 
að ýmsir húseigendur, sem eignazt liafa liúseignir sínar á meðan verðlag þeirra 
var miklu lægra en nú er, bera úr býtum árlega óhæfilega liáa vexti af því fé, 
sem þeir eiga í eignum þessum. Þykir sanngjarnt, að sá gróði, er þannig mynd- 
ast vegna hækkandi verðlags á fasteignum, og sem að miklu leyti stafar af að- 
gerðum hins opinbera, verði hittur nokkuð með sérstökum skatti.

Af þessum ástæðum er borið fram frumvarp þetta um skatt af leigu þeirri, 
sem fer fram úr 15% af kaupverði fasteigna. En þegar leigan er orðin vfir 15% , 
þykir ástæða til þess að hitta það, sem frain yfir er, með skattinnm, enda er 
ágóði á rekstri fasteigna þá orðinn allmikill undir ölhnn venjulegum kringum- 
stæðum.

Það skal fram tekið, að frumvarp þetta er að efni til því nær eins og ákvæði 
um háleignskatt, sem vorn í frumvarpi því um ráðstafanir vegna atvinnnkrepp- 
unnar, sem borið var fram af þingmönnum Alþýðuflokksins i neðri deild á 
sumarþinginu 1931.

Um einstakar greinar skal þetta tekið fram:

Um 1. gr.
í grein þessari eru ákvæði uin, hversu ákveða skuli verðgrundvöll þann, 

er leigan sé við miðnð, og eins og þan ákvæði bera með sér, er til þess ætlazt, 
að hann verði raunverulegt kostnaðarverð eignarinnar á hverjum tíma, að frá- 
dreginni fvrningu fyrir sliti.



Um 2. gr.
Eigi verður sagt, hve miklu liáleiguskatturinn muni nema í heild. En rétt 

er að nefna einstök dæmi, sem sýna, hvernig skattiirinn verkar:
1. Hús er keypt á 26000 kr. Arsleiga nú kr. 11100,00, eða 42,69% af kaupverði. 

Skattur yrði samkv. frumvarpinu kr. 2370,00.
2. Hús er keypt á 30000 kr. Arsleiga er nú kr. 12360,00, eða 41,2% af kaupverði. 

Skattur vrði samkv. frumvarpinu kr. 2466,00.
3. Hús er keypt á 25000 kr. Arsleiga er nú kr. 5000,00, eða 20% af kaupverði. 

Skattur vrði samkv. frumvarpinu kr. 125,00.
4. Hús er keypt á 36000 kr. Arsleiga er nú kr. 24000,00, eða 66,6% af kaupverði. 

Skatturinn yrði samkv. frumvarpinu kr. 10500,00.

Um 3. gr.
Rétt þykir að hafa heimild til þess að undanþiggja þessuin skatti þá húsa- 

leigu, enda þótt háleiga sé, sem verður að teljast meðal brýnustu þurftartekna 
öryrkja manna.

Um 4., 5. og 6. gr.
Gefa ekki tilefni til athugasemda“.

Nd. 265. Frumvarp
til laga uni breyt. á lögum nr. 40 20. júní 1923, um skenmitanaskatt og þjóð- 
leikhús.

Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.

1. gr.
Stafliður b. í 3. grein laganna orðist svo:
Skemmtanir, sem haldnar eru i góðgerðaskyni eða til styrktar málefna, er 

.rniða að almenningslieill, þar á ineðal kvikmyndasýningar, reknar af bæjar- 
og sveitarfélögum, ef öllum ágóðanum er varið til menningarmála og á þann 
hátt, að með þvi sé ekki létt sjálfsagðri kvöð af bæjar- eða sveitarsjóðunum, 
enda fari um það samkvæmt reglugerð, er ráðherra staðfestir.

G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta er flutt að ósk hæjarstjórnarinnar á ísafirði, sem hefir rekið 
kvikmyndahús uni skeið, haft fvrir það sérstakt reikningshald og sett jiegar i 
upphafi reglugerð uni, að öllum ágóða skyldi varið „til styrktar málefna, er miða 
að almenningsheill“ innan kaupstaðarins. Hugði hún sig á þann hátt vera lausa 
við skemmtanaskatt samkv. lögum nr. 40, 20. júní 1923, 3. gr. staflið b. En þegar 
til kom, reis ágreiningur um þetta, og niun ríkisstjórnin telja kvikmyndahúsið 
eftir sem áður skattskvlt.



Hvort sem sá skilningur á bókstaf laganna fær staðizt eða ekki, yerður það 
að teljast hart að gengið, að undanþiggja ekki bæjar- og sveitarfélög þessum  
skatti, ef þau verja öllum ágóða af kvikmyndasýningunuin á þann hátt, er í frv. 
greinir, ekki sízt ef trvggt er með reglugerð, staðfestri af ráðherra, að misbeiting 
eigi sér ekki stað.

Kvikmyndasýningar geta verið eitt liið þýðingarmesta menningartæki, ef 
reynt er að beita þeim á þann liátt. Er þeirrar viðleitni helzt að vænta, ef sýn- 
ingarnar eru i höndum hins opinbera, en jafnframt eiga slíkar sýningar á liættu 
að verða ekki önnur eins gróðafvrirtæki og kvikmyndasýningar einstakra manna, 
sem miða við gróðann einan, og má ekki minna vera en að ríkið geri þar ein- 
hvern mun á.

Ed. 266. Nefndarálit
um frv. til laga um afnám laga nr. 21, 19. júní 1922, uiii að veita ríkinu éinka- 
rétt til þess að selja allt silfurberg, sem unnið verður á Islandi.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin er sammála um að mæla með því, að þetta frv. verði samþykkt 
óbreytt, af þeim ástæðum, sem taldar eru í greinargerð á þskj. 128.

, Alþingi, 27. marz 1932.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson, Jón Þorláksson,
form. fundaskr. frsm.

Nd. 267. Frumvarp
til laga um bann við því, að bankar og aðrar lánstofnanir greiði hærri vöxtu af 
innstæðufé en Landsbanki Islands greiðir. ’

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Bankar, sparisjóðir eða aðrar stofnanir, sem rétt liafa til sparisjóðsstarf- 

semi eða til að taka á móti innlánsfé til ávöxtunar, mega ekki greiða liærri vöxtu 
af innstæðufé en Landsbanki íslands greiðir. Gildir þetta jafnt, hvort sem uni er 
að ræða fé í venjulegum viðskiptabókuin stofnunarinnar, á mnlánsskirteinum, 
Iilaupareikningi eða til ávöxtunar á annan sérstakan liátt.

2. gr.
Nú liefir peningastofnun tekið við fé til ávöxtunar á innlánsskírteini eða á 

annan liátt með sérstökum samningi, áður en lög þessi öðlast gildi, með hærri



vöxtum en lög þessi leyfa, og skulu þeir þá standa óhaggaðir til næsta gjald- 
daga, þó eigi lengur en sex inánuði frá því að lög þessi öðluðust gildi.

• 3. gr.
Lög þessi ná ekki til söfnunarsjóðs íslands.

4. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 10000—100000 kr. Mál, sem  rísa 

kunna af lögum þessum, skal farið með sem almenn lögreglumál.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 268. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á 1. nr. 27 frá 1921, um aukatekjur ríkissjóðs.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með þeirri breytingu, að fyrir þau 
skjöl, sem eru yfir 8 þús. kr. að f járhæð, greiðist tvöfalt gjald.

Nefndin leggiir því til, að frumv. verði samþ. með þessari

BBEYTINGU.

Yið 1. gr. Aftan við greinina bætist: ef fjárhæð skjalsins, skuldabréfsins eða 
afborgunarinnar er 8000 kr. eða lægri, ella 6 krónur.

Alþingi, 24. marz 1933.

H. Stefánsson, Jón A. Jónsson, Bernh. Stefánsson.
form. fundaskr., frsm.

Ólafur Thors. Hannes Jónsson.

Nd. 269. Nefndarálit •
um frv. til 1. um breyling á lögum nr. 75 frá 1921, um stimpilgjald.

.Frá f járliagsnefnd.

Nefndin fellst á efni frv. og rökstuðning. Einkum er ósamræmi í því, að gift 
kona, sem á óskilinn f járhag með manni sínum, skuli þurfa að greiða stimpilgjald 
til þess að fá þinglesna eignarheimild á sinum húshluta, vegna þess að maður



hennar hefir einn verið talinn eigandi eignarinnar í veðmálaljókinni. —  Líkt er 
um erfingja, sém fá útlagða fasteign upp í arf.

Xefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með Jiessari
. •

BREYTIXGU.

Við 1. gr. A eftir orðunum „ur skiptabók“ komi: og önnur skjöl.

Alþingi, 24. marz 1933.

H. Stefánsson, .Tón A. lónsson, Bernh. Stefánsson.
form. fundaskr., frsm. '

Ólafur Thors. Hannes Jónsson.

Nd. 270. Breytingartillaga
við frv. til 1. um bann við þvi, að bankar og aðrar lánstofnanir greiði hærri 
vöxtu af innstæðufé en Landsbanki íslands greiðir..

Frá Bernli. Stefánssyni.

Við 4. gr. Fyrir orðin „Mál, sem rísa kunna af lögum þessum, skal farið m eð“ 
komi: Með mál út af brotum skal farið.

Nd. 271. Frumvarp
til laga um vinnslu, verkun og mat meðalalýsis.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
I lögum þessum merkir:
Meðalalýsi lýsi til nianneldis, sem er unnið úr fisklifur, samkvæmt skil- 

merkingu viðurkenndrar lyfjaskrár (pharm acopoea).
‘ Lýsisverkun  hverskonar Iireinsun á m eðalalýsi, svo og aðskilnað á efnum  

þess, með eða án kælingar.
Lýsism atsm aðnr  hvern þann undirniatsiiiann, sem lýtur yfirniatsinanni.

2. gr.
Hver, sem ætlar að vinna eða verka meðalalýsi til sölu innanlands eða til út- 

landa, skal sækja uin leyfi til atvinnumálaráðuneytisins, áður en starfrækslan 
hefst, og hlíta fyrirmæluni þess um meðferð lifrar og lýsis.



3. gr:
Meðalalýsisvinnsla og verkun meðalalýsis má aðeins fara fram i löggiltum  

vinnslustöðvum og verkunarstöðvum, hvort heldur er á sjó eða landi.
Atvinnumálaráðuneytið löggildir lýsisvinnslustöðvar og lýsisverkunar- 

stöðvar, að fengnum tillögum yfirlýsismatsmanns.
Ráðherra setur reglur um útbúnað löggiltra lýsisvinnslustöðva og lýsis- 

verkunarstöðva. Nú fullnægir löggilt lýsisvinnslustöð eða lýsisverkunarstöð ekki 
lengur skilyrðum þeim, sem sett vorn fyrir löggildingnnni, og ber yfirlýsismats- 
manni þegar að skýra ráðuneytinu frá því. Setur ráðuneytið umráðamönnum  
stöðvarinnar hæfilegan frest til þess að kippa því í lag, sem ábótavant er, og 
fellur löggildingin niður, ef eigi er bætt úr göllunum innan hins setta frests.

4. gr.
Allt meðalalýsi, sem er selt innanlands eða flntt á erlendan markað, skal 

vegið, metið og flokkað eftir tegnndnm og gæðnm af lýsismatsmönnum, sem  
starfa undir umsjón yfirlýsismatsmanns. Flokknn lýsisins skal vera nákvæm, og 
setnr ráðuneylið, að fengnum tillögum yfirlýsismatsmanns og nokkuira helztu 
útflytjenda, reglur um rannsókn, flokkun, nmbúðir og merkingn lýsisins og 
meðferð.

Meðalalýsissendingu til útlanda, sem er yfir 10 kg., skal fylgja vottorð um 
þunga, tegund og gæði lýsisins, eftir nánari ákvæðum ráðuneytisins, og skal 
vottorðið vera ritað á farmskirteinið fyrir sendingunni. .

. 5- gr-
Ráðherra skipar einn yfirlýsismatsmann til að hafa umsjón með framleiðslu 

og mati á meðalalýsi. Skal Iiann hafa fullkomna þekkingu á öllu því, er lýtur að 
meðferð þess og flokkun. Yfirlýsismatsmaður skal sanna þekkingu sína og hæfi- 
leika til starfsins með vottorði frá lögskipuðum lýsismatsmanni um æfingu í að 
bragðreyna lýsi, og vottorði frá rannsóknarstofu, er hefir með höndum rannsókn 
á lýsi, hvorttveggja eftir þeim þekkingarkröfum, sem ráðuneytið setur um 
þessi efni.

Ráðuneytið setur yfirlýsismatsmanni reglur um störf hans.
Ekki má yfirlýsismatsmaður þiggja þóknun hjá þeim, sem eru riðnir við 

lýsisvinnslu eða útflutning, né heldnr hafa með höndum sölu á lýsi til útlanda 
eða innanlands.

Arleg laun yfirlýsismatsmanns skidu vera 1500 krónur.
Auk ferðakostnaðar eftir reikningi, sem ráðuneytið úrskurðar, skal yfirlýsis- 

matsmaður fá kr. 4.00 í fæðispeninga á dag meðan liann er frá heimili sínu vegna 
starfa sins sem yfirlýsismatsmaður. Allur kostnaður, sem af starfsemi hans 
leiðir, greiðist úr ríkissjóði.

Yfirlýsismatsmaður skal vera búsettur í Reykjavík eða grennd.

6. gr.
Lögreglustjóri skipar lýsismatsmenn, einn eða fleiri á hverjnm stað. Fer



Lýsismatsmenn annast hlutverk þ'að og starf, sem þeim er falið með lögum  
þessum, samkvæmt reglum, er ráðuneytið setur.

Yfirlýsismatsmaður ákveður kaup lýsismatsmanna, 1 samráði við útflytj- 
endur lýsis á hverjum stað, sem greiða kaupið. E f ágreiningur verður um kaupið, 
sker ráðherra úr. Eigi mega lýsismatsmenn þiggja neina aukaþóknun eða hlunn- 
indi hjá þeim, sem þeir meta fyrir.

Xú vanrækir lýsismatsmaður starf sitt, eða leysir það illa- af hendi að dómi 
yfirlýsismatsmanns, og skal yfirlýsismatsmanni þá heimilt að vijtja honum frá 
um stundarsakir, en tilkynna skal hann hlutaðeigandi lögreglustjóra samstundis 
þessa ráðstöfun, sem þá víkur hinum brotlega lýsismatsmanni endanlega frá, 
eftir rannsókn á máli hans, og skipar annan í hans stað.

7. gr.
Nú vinnur einhver meðalalýsi eða verkar það, eða flytur út meðalalýsi án 

þess að gæta fvrirmæla þessara laga, og varðar það sektum frá 50— 5000 krónum.
Fara skal með mál út af brotum þessum sem almenn lögreglumál.
Um refsingar fyrir brot yfirlýsismatsmanns og lýsismatsmanna gegn 

ákvæðum laganna fer sem um brot opinberra starfsmanna almennt.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi frá 1. janúar 1934, og falla þá jafnframt úr gildi lög 

nr. 42 1917, um lýsismat.

G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta er undirbúið af Lýsissamlagi íslenzkra hotnvörpunga, og fylgdi 
því svo hljóðandi greinargerð:

„Með lögum um lýsismat frá 1917 var lýsisútflytjendum aðeins gefinn kostur 
á að fá meðalalýsi flokkað og metið. Lýsismatsmönnum er skvit að gefa vottorð 
um lýsið, en nánari reglur uin matið skyldu settar eftir tillögum Fiskifélags 
íslands.

Slíkar reglur hafa eigi verið settar svo kunnugt sé, og hefir matið þvi verið 
framkvæmt nokkuð af handahófi víðsvegar um land, án þess að nokkur sam- 
eiginlegur grundvöllur hafi verið Iagður fyrir matinu eða flokkun lýsis. Afleið- 
ingin varð sú, að matsmennirnir á aðalframleiðslustöðunum nafa einir reynzt 
hæfir til að meta lýsið, og er það m. a. því að þakka, að útflytjendurnir hafa þar 
getað haft liönd í bagga með matinu. Lýsi frá minni verstöðvum hefir hinsvegar 
reynzt mjög brigðult, svo að matið hefir eigi orðið til gagns, enda hefir lýsi frá 
smærri stöðum verið selt með því skilvrði að metast i Reykjavik eða jafnvel í 
öðrum löndum.

Er augljóst, að það er til mikils álitshnekkis fyrir islenzkt lýsi í öðrum 
löndum, ef eigi má treysta maíinu, hvaðan sem lýsið kemur, og á hinn bóginn 
er lýsisframleiðendum það til baga fjárhagslega að þurfa að selja lýsi sitt ómetið.

Verzlunarskýrslur bera það ljóslega með sér, að íslenzkt þorskalýsi hefir 
stórum batnað á síðari árum. Er það fyrst og fremst því að þakka, að farið var


