
Nd. 424. Nefndarálit [7. mál]
um frv. til laga um löggildingu bifreiðaverkstæða.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd hefur rætt þetta frumvarp á mörgum fundum og leitað um það
álits hjá ýmsum aðilum. Einnig hafa nokkrir þeirra, er áhuga hafa á að fá frum-
varpið lögfest, komið til viðtals v!ð nefndina.

Meiri hluti nefndarinnar, þeir Jón Pálmason, Jón Kjartansson og Unnar Stefáns-
son, mælir með þvi, að frumvarpið nái fram að ganga, en áskilja sér rétt til að fylgja
breytingartillögum, ef þær koma fram, eða flytja breytingartillögur. Gunnar Jóhanns-
son er málinu andvígur og mun skila séráliti. Björn Fr. Björnsson var ekki mættur
á fundi, þegar málið var afgreitt.

Nefndin hefur fengið umsögn um frumvarpið frá eftirgreindum aðilum:
1. Bifreiðaeftirliti ríkisins.
2. Félagi bifvélavirkja.
3. Sambandi bifreiðaverkstæðaeigenda.
4. Félagi bifreiðasmiða.
5. Stjórn Landleiða.
6. Olíufélaginu Skeljung.
7. OIfuverzlun íslands.
8. Forstjóra Strætisvagna Reykjavíkur.
9. Félagi íslenzkra bifreiðaeigenda.

10. Vegamálastjóra.
11. Landssambandi vörubifreiðastjóra.

Álit þessara aðila er nokkuð misjafnt. ÞÓ mæla 9 þeirra með því, að frumvarpið
verði samþykkt, og vilja sumir jafnvel ganga lengra í kröfum en frumvarpið gerir
ráð fyrir, en aðrir eru Því andvígir, að lengra sé farið.

Tveir aðilar, Félag islenzkra bifreiðaeigenda og Landssamband vörubifreiða-
stjóra, mæla gegn því, að frumvarpið nái fram að ganga, og færa ýmis rök máli sínu
til stuðnings. Láta þeir í ljós ótta um það, að af samþykkt þess muni leiða einok-
unaraðstöðu vissra stórra verkstæða og á einstökum stöðum.

Þetta er hugsanlegt, en þarf alls ekki að verða. Það fer allt eftir því, hvernig
framkvæmdin verður á þeirri heimild, sem frumvarpið gerir ráð fyrir. Þessu væri
hægt að beita harkalega, en það er hægt að beita því frjálslega, svo að ekki verði
ofvaxið eigendum verkstæðanna að fylgja kröfunum.

Við, sem mælum með því, að frumvarpið verði samþykkt, treystum því, að
dómsmálaráðuneytið beiti heimild sinni frjálslega, svo að engin hætta sé á, að um
einokun eða okur vissra aðila verði að ræða á viðgerðum bifreiða og annarra aflvéla.
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