
Ed. 666. Nefndarálit
um frv. till. um breyt. á huf'nurlögum fyrir Neskaupstað, nr. 66 4. júlí 1942.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Breytingar þær, sem frv. þetta gerir á hafnarlögum fyrir Neskaupstað, eru
þessar: Dráttarbraut fyrir fiskiskip verði tekin undir mannvirki hafnarinnar og
fjárhæðir þær, sem ákveðnar eru í 1. og 2. gr. laganna, þar af leiðandi hækkaðar að
óbreyttum hlutföllum. Frv. var flutt í Nd., og hafði sjávarútvegsnefnd þeirrar
deildar málið til meðferðar. Leitaði hún umsagnar vitamálastjóra um málið, er
mælti eindregið með því, að það yrði samþ. Sjávarútvegsnefnd Ed. hefur athugað
málið á nokkrum fundum og víllmæla með, að frv. verði samþ. En þar sem með
þessu frv. er aukið að allverulegu leyti hlutverk hafnarsjóðs, telur nefndin nauð-
syn á að auka að nokkru heimildir til tekjuöflunar í hafnarsjóð. auk þess sem
hún telur sjálfsagt að setja inn í lögin heimild til þess að taka gjald af hverju því
skipi eða bát, sem tekinn er í dráUarbraut lengri eða skemmri tíma, sem svo nánar
verður ákveðið með reglugerð, er ráðherra staðfestir. Tveir nefndarmenn (M.J og
GIG) voru ekki á fundi, er málið var afgreitt, og hafa ekki lýst afstöðu sinni til frv.

Tillaga nefndarinnar verður því, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Á eftir 2 gr. frv. komi tvær nýjar gr., er verði 3. og 4. gr., svo hljóðandi:

a. 11. gr. laganna skal orða svo:
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnar-

virkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta
gjöld þau, sem hér segir:
1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv.

5. gr.
2. Af skipum og bátum, er hafna sig á höfn Neskaupstaðar, og farmi

þeirra:
a. Lestargjald Chafnargjald).
b. Vitagjald.
e. Vörugjald. - Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farm-

skrá skipsins eiga að fara til annarra hafna á landinu, ef þær eru
ekki settar á land.

d, Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald frá skipum þeim, er nota festar hafnarinnar.
f. Ant að 1% af andvirði afla þeirra skipa og báta, sem heima eiga

innan lögsagnarumdæmis Neskaupstaðar og leggja afla sinn á land
innan sömu takmarka eða hafa þar uppsátur.

g. Brautargjald af skipum og bátum, sem nota dráttarbraut hafnar-
innar.

h. Uppsátursgjald af skipum og bátum, sem upp eru settir í dráttar-
brautinní og færðir til hliðar til geymslu eða viðgerðar.

Gjöld þessi sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar
skulu ákveðin í reglugerð, sem bæjarstjórn semur og atvinnu- og sam-
göngumálnráðuneytið staðfestir, og skal í henni ákveða, hver skuli greiða
þau og innheimta.

Herskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar
samkvæmt tölulið 2. a. og b.

h. 18. gr. laganna skal orða svo:
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð. er hafnarnefnd semur og

ráðuneytið staðfestir, allt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga, svo
og um aðgang og notkun almennings á dráttarbraut og öðrum mann-
virkjum hafnarinnar. í reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot gegn
henni, 20-1000 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renni í hafnarsjóð.
2. 3. gr. frv. verði 5. gr.
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