
Ed. 547. Nefndarálit
um frv. til 1. um lendingarbætur í Grindavík.

F rá  sjávarútvegsnefnd.
Sjávarútvegsnefnd hefur athugað frum varp þetta og borið það saman við önnur 

sams konar frum vörp um lendingarbætur. Þá hefur nefndin leitað upplýsinga hjá 
oddvita G rindavikurhrepps og stjórn lendingarbótasjóðs Grindavíkurhrepps uin 
eignir og afkomu lendingarbótasjóðs Járngerðarstaðahverfis i Grindavík. Samkvæmt 
upplýsingum þessara aðila má telja, að í lendingarbótasjóði Járngerðarstaðahverfis 
verði um n. k. áram ót um kr. 18000 í handbæru fé, og verða þá bryggjurnar í hverfinu 
og ósinn i þvi ástandi, sem hann er nú, skuldlaus eign lendingarbótasjóðs. E r þvi 
ljóst, að lireppsbúar hafa sjálfir þegar hafizt handa urn aðgerðir í lendingarbóta- 
málum sínum og eru þess umkonmir að halda aðgerðum sínum  áfram, ef þeir fá til 
þess sams konar stuðning og nú er orðin föst regla að veita íbúum  þeirra sjávarþorpa, 
þar sem á annað borð liykir ástæða til að stuðla að þvi, að hægt sé að stunda sjávar- 
útveg. Sjávarútvegsnefnd getur fallizt á þau sjónarmið, sem fram  koma í greinargerð 
flutningsm anns frum varpsins og bréfi stjó rnar lendingarbótasjóðs Járngerðarstaða- 
hverfis, sem prentað er sem fylgiskjal með frum varpinu, um nauðsyn lendingarbóta 
í Grindavík, og leggur þvi til, að frumvarpið verði samþykkt. Hins vegar er nauðsyn- 
)egt að gera á frum varpinu nokkrar leiðréttingar til að sararæma það öðrum gildandi 
lögum um lendingabætur. Leggur nefndin þvi til, að írum varpið verði samþykkt með 
eftirfarandi

1. Við 3. gr., 1. málsgr. í stað „sanngjarnar bæ tur“ komi: fullar bætur.
2. Við 4. gr. Niðurlag 1. málsgr., „nema samþykki hreppsnefndar Grindavíkur- 

hrepps komi til“, orðist svo: nema samþykki lendingarbótasjóðsstjórnar og 
hreppsnefndar Grindavíkurhrepps koini til.

3. Við 8. gr. í stað „5%“ kom i: 6%.
4. Við 12. gr. Greinin orðist svo:

í reglugerð, sem hreppsnefnd Grindavikurhrepps semur og atvinnum álaráðu- 
neytið staðfestir, skal kveða á um allt það, sem lýtur að stjórn lendingarsjóðs, 
viðhaldi lendingarbóta, umferð og góðri reglu í lendingunni, upphæð vörugjalds 
og báta- og bryggjugjöld o. fl. í reglugerð má ákveða um sektir fyrir brot 
gegn henni, og skulu j>ær vera 20—1000 krónur og renna í lendingarbótasjóðinn.
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