
Nd. 259. Breytingartillögur
við frv. til 1. um  breyting á vegalögum, nr. 101 19. jún í  1933.

I. F rá  Sveinbirni  Högnasyni  og Helga Jónassyni.
F ram an  við frvgr. kem ur nýr rómv. liður (og brevtist liðatala frv. sam- 

kvæmt því) :
Á eftir A. 10. í 2. gr. laga nr. 101 19. jún í 1933 bæ tast nýir liðir:

a. Asvegur:  F rá  vegainótum Suðurlandsb rau ta r  um  Ás og Háfshverfi að 
fvr irhuguðu brúars tæði á Hólsá.

b. Fljótsvegur: F rá  Hemlu um Akurey að Bergþórshvoli.
c. Miðegjarvegur:  F rá  vegamótum S uðurlandsbrau ta r  vestan Ála, um  Miðey, 

Lágafell, Skíðbakka að Affalli ofan Úlfsstaðahverfis.

II. F rá  Ólafi Thors  og Bergi Jónssyni.
1. F ram an  við frvgr. kem ur nýr rómv. liður íog breytist liðatalan samkv. því) :

Á eftir A. 13 í 2. gr. laga nr. 101 19. jún í 1933 bætast nýir liðir:
a. Grindavikurvegur:  Af Reykjanesbraut á Vogastapa til Grindavikur.
b. Hafnavegur:  Áf Reykjanesbraut h já  N jarðvikum  i Hafnir.
c. Stafnesvegur: F rá  Sandgerði að Stafnesi.
d. Vitavegur:  Af Sandgerðisvegi að Garðskagavita.

2. I stað „2. gr. laganna" í upphafi frvgr. k em u r:  sömu lagagrein.

III. F rá  Bergi Jónssyni.
Aftan við frvgr. bætast nýir rómv. liðir:

1. Aftan við XIV. b. í lögum nr. 72 23. jún í 1930 bætist:  og þaðan eftir póst-
leiðinni á þjóðveginn austan  Þorskafja rðar.

2. Á eftir XIV. C. í söniu lögum bætast nýir liðir:
a. Ket ildalavegur: F rá  Bíldudal að Selárdal.
b. Suðurf jarðavegur:  F rá  Bíldudal uin Dufansdal að Fossi.
c. Tálkna f  jarðarvegur: Af þjóðveginum við Gileyri að Bakka í Tálkna- 

firði.

IV. F rá  Pálma Hannessyni  og Steingrími  Steinþórssyni.
Aftan við frvgr. bætist nýr rómv. l ið u r :
Tölul. C. 9. í 2. gr. laga nr. 101 19. jún í 1933 skal orða svo: 
Sauðárkróksvegur:  F rá  Sauðárkróki um Varmahlíð  að vegamótum

Kjalvegar h já  Mælifelli.

V. F rá  Bergi Jónssyni.
Við fyrirsögn frv. bætist:  og lögum nr. 72 23. jún i 1936.


