
Nd. 407. Nefndarálit [72. mál]
um frv. til laga um breyting á girðingalöguru, nr. 24 1. febr. 1952.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og mælir með því, að það verði samþykkt
með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr.

a. 1 stað ,,5 metrar" i a-lið 1. töluliðar komi: 6 metrar.
b. Í stað ,,2 gaddavírsstrengjuru" í b.-lið I. töluliðar komi: 3 gaddavírsstrengj-

um - og í stað ,,3 strengja" komi: 4 strengja.
2. A eftir 1. gr. komi ný grein, er orðist svo:

9. gr. laganna hljóði svo:
Nú er vegur lagður gegnum tún eða ræktunarland, og skal þá sá, sem veginn

leggur, kosta efnið i girðinguna báðum megin vegarins eða leggja til ristarhlið
ásamt grindarhliði, ef vegamálastjóri telur það hentugra. Sama gildir, ef girð-
ing er lögð umhverfis slík lönd, er vegur liggur um þau, enda sé girðingin nauð-
synleg vegna nytja landsins.

Eigendum einkavega er því aðeins heimilt að girða meðfram vegum sinum,
að um það hafi verið samið við landeigendur. Nú hefur slík girðing verið lögð,
án þess að um hafi samizt, og geta landeigendur þá látið taka hana burt.

Þegar þjóðvegur er lagður gegnum löggirðingu, skal vegagerð ríkisins leggja
til ristar og grindur í hlið á veginn eða helming efnis í girðingu meðfram honum,
ef vegamálastjóri telur það hentugra. Nú er girðing lögð milli afrétta og heima-
landa, er liggur yfir vegi, eða vegir eru lagðir í gegnum hana, og telja matsmenn
girðinguna nauðsynlega, og ber þá vegagerð ríkisins að leggja til hlið á veginn
og annast viðhald þess.

3. A eftir 3. gr. komi ákvæði til bráðabirgða, svo hljóðandi:
Nú hefur eigandi einkavegar girt samkvæmt heimild í 9. gr. laga nr. 24 1.

febr. 1952, en landeigandi telur sér svo mikið tjón og girðingunni, að ekki sé við-
unandi, og ekki hefur náðst samkomulag um girðinguna, og skulu þá dómkvaddir
menn skera úr og ákveða fullar bætur úr hendi landeiganda til eiganda girð-
ingarinnar, ef honum er gert að skyldu að taka hana niður.

Alþingi, 4. apríl 1957.
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