
Nd. 5 1 6 . N efn d arálit

um frv. til laga um mælitæki og vogaráhöld.

F rá  a llshei jarnefod.

Nefndin hefir rætt þetta frv. allm ikið og fellst á efni þess í aðalatriðum .
Nokkur reynsla er nú fengin um  þessa stofnun, enda m un nú einni um- 

ferð lokið um landið til þess að leiðrjetta og löggilda áhöld þessi.
En  þessi reynsla hefir leitt það í l jós yfirleitt, að löggildingarstofan hefir 

aflað sjer frem ur óvinsælda meðal landsm anna. Óvinsæld þessari veldur fyrst og 
fremst það, að löggildingin og eftirlitið hefir orðið svo dýrt og fyrirhafnarm ikið, 
að það hefir jafnvel komið fyrir,  að ódýrara hefði verið að fá áhöldin ný beint 
frá útlöndum, Hinsvegar befir þetta fyrirtæki borið  sig allveg fjárhagslega, og



þess vegna ekki orðið landssjóði þungur baggi. E n  þar sem sá k ostn að ar  hefir 
lagst á landsmenn i stað rikissjóðs, kem ur það nokkuð í sam a stað niður.

E ftir  frv. eiga lögreglustjórar að hafa eftirlitið og löggildinguna á hendi. 
E n  þar sem þeir hefðu þá allstór svæði til eftirlits, telur nefndin tiltækilegra að 
fela þeim eftirlitið og löggildinguna að eins i kaupstöðunum , en láta hreppstjóra 
hafa eftirlitið i kauptúnum  og sveitum.

1 öllum kaupstöðum landsins munu nú vera svo góð verkstæði, að hægt 
sje að fram kvæm a fiestar aðgerðir þessara tækja  þar. T e lu r  nefndin þvi óþarft 
að láta senda öll mælitæki og vogaráhöld, sem endurlöggilda þarf, til Reykjavíkur, 
heldur láta hlutaðeigandi lögreglustjóra hafa þá löggildingu á hendi.

Hinsvegar ætlast nefndin til, að öll ný áhöld, sem keypt eru frá útlönd- 
um, sjeu keypt löggilt; en ef slik áhöld yrðu sm íðuð h jer  á landi, verður að 
löggilda þau áður en þau eru notuð.

Áður en löggildingarstofan var sett á iaggirnar, höfðu lögreglustjórar eftir- 
lit og löggildingu þessa á hendi. Nefndinni virðist þetta eftirlit ekki svo vanda- 
sam t starf, að sæmilega greindir a lþýðum enn geti ekki vel haft það á hendi. 
Þess vegna ætlast hún til, að það sje falið hreppstjórum í sveitum og kauptúnum. 
E n  auðvitað þurfa þeir að hafa áhöld þau, sem til þess þarf, og þekkja þær reglur, 
sem fara á eftir. Þ a r f  þvi að kaupa eitthvað af  áhöldum  og dreifa út um land, 
og fylgir þvi einhver kostnaður i svipinn. E n  þar sem ekki mun þörf eftirlits úti 
um sveitir landsins, þar sem ekki eru verslanir, þá er óþarft að senda þau áhöld 
til allra hreppstjóra. Auk þess ættu áhöld þessi að geta gengið eitthvað á milli 
hreppstjóra og lögreglustjóra, þannig að fleiri en einn notuðu sömu tæki.

Nefndin ætlast til þess, að öll mælitæki og vogaráhöld, sem fengin eru 
frá útlöndum, sjeu keypt löggilt, enda sje þar sam i m æ lir  og vog sem bjer.

Enga ástæðu telur nefndin til þess að ætla lögreglustjórum borgun fyrir 
eftirlitið; en fyrir skoðunina, sem 5. gr. ákveður, virðist henni sanngjarnt,  að 
þeim sje greiddur útlagður kostnaður. Hins vegar hafa  hreppstjórar, eins og aðrir 
alþýðumenn, litil laun fyrir störf sín, og telur nefndin þvi rjett, að þeir fái þóknun 
fyrir eftirlit sitt, sam k væ m t lögum um laun hreppstjóra frá 1917.

Sam k væ m t fram anskráðu ræður nefndin háttv. deild til að sam þ y kk ja  
frv. með eftirfylgjandi

B R E Y T IN G U M .

1. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Löggilding m æ litæ kja  og vogaráhalda hafa lögreglustjórar í kaup- 

stöðum á hendi. Löggildingin fer fram á þann hátt, að stim plað er á tækin 
löggildingarmerki, sem er fangam ark Krist jáns konungs X . með kórónu, og 
auk þess merki, er gefl til kynna, hvaða ár löggildingin hafi farið fram.

2. 3. gr. frv. orðist svo:
Mælitæki og vogaráhöld, sem flutt eru til landsins frá útlöndum til 

□otkunar þeirrar, er ræðir um í 1. gr., skulu vera löggilt a f  opinberri lög-



gUdingarstofnnn i þvi iandi, sem þau eru búin til i, enda sje þar notað sama 
mál og vog, sem h jer er lögleitt. S iik  tæki skulu ekki vera lóggildingarskyld
h jer á landi, m eðan þau reynast rjett og eru óskemd.

3. 4, gr. frv. orðist svo:
H eimilt er hver jum  þeim, sem vogaráhöld og mæiitæki þarf að nota, 

að k a u p i  þau hvar sem best þykir, enda sje gætt tyrirmæla 3. gr., ef tækin 
eru útlend, og eigi m á nota þau til þess, er ræðir um í 1. gr., fyr en lög- 
reglustjóri hefir löggilt þau, nem a svo standi á sem segir i 3. gr.

4. Við 5. gr. F y r i r  orðin »H ann getur« k o m i :  Þeir geta.

5. Við sömu gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo h ljóðandi:
Lögreglustjórar í kaupstöðum  og hreppstjórar i kauptúnum og sveit- 

um skulu á þriggja ára fresti skoða og rannsaka öll mælitæki og vogar-
áhöld, sem ætluð eru til notkunar þeirrar, er ræðir um i 1. gr. Skulu hrepp-
st jórar gefa skýrslu um þessa skoðun til sýslum anna, en sýslumenn og lög- 
reglustjórar til st jórnarráðsins.

6. Á eftir 5. gr. k om i ný grein, er verður 6. gr., svo h l jó ð an d i:
Nú reynist vogaráhald eða mælitæki skakt eða ónákvæ m t við skoðun 

sam kv. 5. gr., eða slíkt kem ur í l jós á annan hátt, og er þá óbeim ilt að 
nota áhaldið eða tækið fyr en viðgerð hefir fram farið á því og áhaldið eða 
tækið verið lóggilt að nýju.

Greinatalan breytist sam kvæ m t þessu.

7. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Lögreglustjórum ber engin sjerstök borgun fyrir hið alm enna eftirlit 

eflir þessum lögum. F y rir  h ina alm ennu skoðun samkv. 5. gr. skal rikis- 
s jóðu r greiða lögreglustjórum i kaupstóðum  útlagðan kostnað þeirra eftir 
sanngjörnum  reikningi, en um greiðslur til hreppstjóra  fer eftir 7. gr. laga 
nr. 64, 14. nóv. 1917.

F y r ir  löggildingu ber lögreglustjórum borgun frá eigendum tæ k j-  
anna, eftir g jaldskrá, er ráðherra  setur.

8. Á eftir 7. gr. komi ný grein, svo h ljóðandi:
R áðherra  setur reglugerð um fram kvæ m d laga þessara.

Alþingi, 1. m ai 1923.

J ó n  Þ orlák sson , Magnús Jó n sso n ,  B jö rn  Hallsson,
form. ritari. frsm.

Magnús Guðmundsson. Gunnar Sigurðsson.


