
Nd. 7. Frumvarp til hafnarlaga
fyrir Siglufjarðarkaupstað.

Flm.: Aki Jakobsson.

1. gr.
Til hafnargerðar í Siglufjarðarkaupstað veitist úr ríkissjóði 113 kostnaðar, eftir

áætlun, seru ríkisstjórnin hefur samþykkt, þegar fé er veitt til þess { fjárlögum,
allt að kr. 1000000.00, gegn % hlutum frá hafnarsjóði Siglufjarðar.

2. gr.
Hík issl'jórrrirmi veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs allt að

kr. 2000000.00 lán, er hafnarsjóður Siglufjarðar kann að fá til hafnargerðar. Fram-
lagið úr ríkissjóði og ábyrgð þessi er bundin því skilyrði, að yfirumsjón með verk-
inu og reikningshald sé falið manni, sem atvinnumálaráðuneytið samþykkir.

3. gr.
Sérhver er skyldur að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að gera

höfnina eða undir brautir og vegi í þarfir hafnarinnar, svo sem leyfa, að tekið
verði í landi hans hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni og þola þær eigna-
kvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarétti, sem hafnargerðin hefur í för með
sér, allt gegn þvi, að fullkomnar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag um bæt-
urnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum
háðum málsaðilum. Kostnaður við matið greiðist úr hafnarsjóði Siglufjarðarkaup-
staðar. Nú vill annar hvor málsaðila ekki una mati, og getur hann heimtað yfir-
mat, en gera stal hann það innan 14 daga, frá því er matsgerð var lokið. Yfirmatið
skal Íramkvæmt á sama hátt af 4 dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið
greiðir sú, er þess hefur krafizt, ef matsgerðinni verður ekki breytt meir en sem
nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn lll'

hafnarsjóði Siglufjarðarkaupstaðar.

4. gr.
Haf'nnrmerkl skulu ákveðin i reglugerð.

5. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram neina

bryggju eða önnur mannvirki né fylla upp eða dýpka út frá landi nema eftir til-
lögum hnfnarneí ndar og með samþykki bæjarstjórnar Siglufjarðarkaupstaðar. Sá,
sem vill gera eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni beiðni um það,
og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir þurfa í tvennu
lagi, og heldur hafnarnefndin öðru eintakinu. Hafnarnefndin afgreiðir síðan málið
til h;pjal'st,iúrnadnnar.



Sá, sem hefur fengið slíkt leyfi, er skyldur að halda mannvirkinu svo við, að
engin hætta stafi af því. Þessi ákvæði gilda og um þær bryggjur og mannvirki,
sem þegar hafa verið gerð á hafnarsvæðinu.

Brot gegn þessari grein varða sektum frá 20-20000 kr., og hafnarnefnd getur
látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

Nú hefur bryggja eða annað mannvirki í sjó fram legið ónotað 5 ár samfleytt,
og er þá hafnarnefnd heimilt að taka það burt án endurgjalds til eiganda.

Hafnarsjóður á allt það land, sem flýtur yfir með stórstraumsflóði, en leigumálar
þeir, sem nú eru í gildi, haldast eftir því, sem samningar um lóðaleigu standa til.

6. gr.
Nú hefur bæjarstjórn samkvæmt tillögum hafnarnefndar ákveðið endurbyggingu

á mannvirkjum einstaklinga sunnan Eyrarinnar og undir Hafnarbökkum. í sambandi
við dýpkun Siglufjarðarhafnar á tilteknu svæði, og skal þá leitað umsagnar leigjenda
þeirra, er til greina koma í hvert sinn. Samþykki meiri hluti lóðaeigendanna, að í
endurbyggingu á eignum þeirra skuli ráðizt, skal leitað staðfestingar atvinnu- og sam-
göngumálaráðuneytisins, og er samþykkið fyrst bindandi fyrir alla aðila, þegar ráðu-
neytið hefur staðfest, að framkvæmdirnar skuli gerðar. Þeir lóðaeigendur, er um
ræðir, skulu þá skyldir til að hyggja á sinn kostnað, að frádregnu framlagi ríkissjóðs
til verksins, fyrirstöðuþil fyrir lóð sinni, þegar bæjarstjórn krefst þess, en uppfylling
innan við fyrirstöðuþilið annast bæjarfélagið með uppgrefti úr höfninni gegn endur-
gjaldi lóðaeigenda, eftir því sem um semst. Þilið skal byggt á þeim stað, er skipulags-
teikning vitamálastjóra ákveður, og að styrkleika eftir fyrirmælum hans, enda skipi
vitamálastjóri eftirlitsmann með framkvæmd verksins.

Ef lóðarleigjandi tregðast við að framkvæma fyrirmæli bæjarstjórnar, er hún
gefur samkvæmt lögum þessum, getur bæjarstjórn látið framkvæma verkið. Kostn-
aður við það hvílir sem lögveð á leiguréttindum og öllum fasteignum á lóð við-
komanda á eftir þeim skuldbindingum, sem á þeim hvíla og þinglýst hefur verið
fyrir 15. sept. 1943. Skal kostnaðurinn endurgreiðast á næstu 10 árum, eftir að
verkið var framkvæmt.

Verðhækkun, sem verður á viðkomandi fasteign við þessar aðgerðir og ekki
fæst frádregin sem viðhaldskostnaður, er ekki fasteignaskatt skyld i bæjarsjóð í
næstu 10 ár.

Atvinnumálaráðuneytið sker úr ágreiningi, sem verða kann milli bæjarstjórnar
og lóðarleigjanda út af framkvæmdum samkvæmt grein þessari.

Jafnóðum og umrædduni aðgerðum er lokið, er bæjarstjórn skylt að halda
dýp], er skipulagsuppdráttur sýnir, á þeim hluta hafnarinnar, er skip þurfa að fara
um til að komast að bryggju við þá leigulóð, er búið er að framkvæma fyrir-skip-
nðar Hc.gerðir á, þó ekki nær en að bryggjuhaus miðað við bryggjulengd, er skipu-
lugsuppdráttur gerir ráð fyrir.

Verðhækkun á lóðum einstaklinga, er á þeim kann að verða fyrir aðgerðir hins
opinbera, skal ekki tekin til greina, ef bæjarfélagið siðar meir þarf að kaupa þær lóðir.

7. gr.
Bæjarstjórn Siglufjarðar hefur á hendi stjórn hafnarmálefna undir yfirum-

sjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

8. gr.
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd. Í hafn-

arnefnd eiga sæti 5 menn. Skal nefndin kosin til sama tíma og á sama hátt og aðrar
fastanefndir, er bæjarstjórn kýs. Heimilt er að kjósa í nefndina 2 menn, er ekki
eign sæti í bæjarstjórn.



9. gr.
Eignum hafnarinnar má aðeins verja i þarfir hafnarinnar.
Bæjarsjóður ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og ber ábyrgð á eignum og fé

hafnarinnar.
10. gr.

Bæjarstjórn má ekki án leyfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fasteignir hafn-
arsjóðs eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stærri lán eða lán til lengri tíma
en 'svo, að þau verðiborguð af tekjum þess árs, sem í hönd fer, né endurnýja slík
lán eða fresta afborgunartímanum, og ekki heldur gera nein þau mannvirki við
höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi ekki til að koma þeim
framkvæmd.

ll. gr.
Til þess að standast straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnarmann-

virkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta gjöld
þau. sem hér segir:
1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem eru gerð samkvæmt 5. gr.
2. Af skipum og bátum, sem hafna sig á Siglufjarðarhöfn, og farmi þeirra:
a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
e, Vörugjald. - Undanskildar eru þó- vörur þær, el' samkvæmt farmskrá
skipsins eiga að fara til annarra hafna á landinu, ef þær eru ekki settar
á land.

d. Bryggjugjald af skipum þeim, er leggjast við bryggjur í höfninni.
e. Festargjald af skipum, er nota festar hafnarinnar.
f. Leiðsögugjald.
Gjöld þessi sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar skulu

ákveðin í reglugerð, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar semur og atvinnu-
og samgöngumálaráðuneytið staðfestir.
Herskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar samkvæmt

tölulið 2. a og b.
12. gr.

Nú má álíta, að tekjur af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru í 11. gr.,
hrökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá hafnarnefndin með
sérstöku leyfi atvinnumálaráðuneytisins fyrir hvert ár ákveðið, að leggja megi
aukagjald á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskyldar vörur. Gjaldið má
þó ekki fara fram ill' 4% af gjöldum þeim, er greiða ber í ríkissjóð af vörunum.

Þetta gjald sem og gjöldin samkvæmt 11. gr. má taka lögtaki.

13. gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir bæjarstjórn frum-

varp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á kornandi ári. Bæjarstjórn skal
hafa hillsamið áætlunina fyrir lol, nóvembermánaðar og senda hana síðan atvinnu-
máJaráðuneytinu til samþykktar fyrir árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á
einstökum gjalda- og tekjuliðum.

14. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið.

15. gr.
Nú hefur bæjarstjórn í hyggju einhverjar meiri háttar framkvæmdir við höfn-

ina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykkis atvinnumálaráðu-
neytisins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sérstaka tillögu um það efni.
Skal það gert svo tímanlega, að samþykki ráðuneytisins geti .komið til, áður en
hún lætur fjárhagsáætlun hafnarnefndar frá sér fara.



16. gr.
Komi það í ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sé að sinna ein-

hverjum aðgerðum utan áætlunar eða fara fram úr áætluðum fjárhæðum, ber hafn-
arnef'nd að tilkynna það bæjarstjórn í tæka tíð. Fallist hún á tillögur hafnarnefndar,
skal þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess, að víkja megi frá áætluninni.
Fyrr má ekki framkvæma verkið né stofna til tekjuhallans.

17. gr.
Við lok hvers reikningsárs og ekki síðar en fyrir lok febrúarmánaðar skal

bæjarstjórn gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á liðna árinu og efna-
hagsreikning hennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og
bæjarreikningana.

18. gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hafnarnefnd semur, bæjarstjórn

samþykkir og ráðuneytið staðfestir, allt það, er lýtur að greiðri og hættulausri
umferð um höfnina, góðri reglu og öðru, er höfninni viðvíkur og við þykir eiga.
Í reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot gegn henni 20-1000 krónur.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna i bæjarsjóð.

19. gr.
Með mál þau, er rísa út af brotum á lögum þessum og reglugerðum, er settar

verða samkvæmt þeim, skal farið að hætti opinberra mála.

20. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi numin hafnarlög fyrir

Sigluf'[arðarkauptún, nr. 64 3. nóv. 1915.

Greinargerð.
Frv. þetta, sem ekki fékk afgreiðslu á siðasta þingi, flutti ég þá eftir tilmælum

bæjarstjórnar Siglufjarðarkaupstaðar, og fylgdi frv. þá greinargerð frá bæjarstjórn-
inni, og vísa ég til hennar um rök fyrir málinu. Sjávarútvegsnefnd Nd. gerði á frv.
nokkrar breytingar, og voru þær gerðar að nokkru i samráði við bæjarstjórann á
Siglufirði og nokkra bæjarfulltrúa. Frv. þetta er samhljóða frv. á fyrra þingi, eins
og það var afgreitt við 3. umr. í Nd., þó hef ég tekið tillit til nokkurra smábreytinga.
sem sjávarútvegsnefnd Ed. bar fram. Hins vegar hef ég ekki viljað taka upp þær
tvær breytingartillögur sjávarútvegsnefndar Ed., sem felldu niður 5. mgr. 5. gr. og
6. gr. frv., vegna þess að bæjarstjórn Siglufjarðar er þeim breytingum andvíg og
telur, að með þeim sé höfuðtilgangur frv. ónýttur, en hann er sá að gera hafnarsjóði
Siglufjarðar fært að ráðast í stórframkvæmdir á innri höfninni á Siglufirði, sem
vitamálastjört hefur að tilhlutun bæjarstjórnar Siglufjarðar gert áætlanir um. Það
er von bæjarstjórnar Siglufjarðar og Siglfirðinga almennt, að þingið afgreiði þetta
mál sem líkast því sem sjávarútvegsnefnd Nd. gekk frá því á síðasta þingi.


