
Ed. 190. Frumvarp til laga
um rekstrarlánafélög.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Útvegsmönnum í einu og sömu verstöð eða byggðarlagi er rétt að stofna rekstr- 

arlánafélög samkvæmt lögum þessum.

2. gr.
Hlutverk rekstrarlánafélaga er að annast útvegun rekstrarlána handa félags- 

mönnum sínum.
Félögin geta einnig haft með höndum sameiginleg innkaup á nauðsynjum  fé- 

lagsmanna til útgerðar og til heimilisþarfa og sölu á afurðum  þeirra. 
Rekstrarlánafélögin skulu haga starfsemi sinni þannig:

a) að svo timanlega sé samið um rekstrarlán handa félagsmönnum, að þeir geti 
óhindraðir hafið fiskveiðar í byrjun vertíðar.

b) að félagsmenn geti jafnan orðið aðnjótandi beztu k jara  á aðkeyptum nauð- 
synjum til rekstrar sins, með þvi að geta boðið staðgreiðslu.

3. gr.
Ábyrgð félagsmanna á skuldbindingum rekstrarlánafélaga getur verið með 

tvennu móti:
a) að félagsmenn ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir einn allar skuldbindingar 

félagsins.
b) að hver félagsmaður ábyrgist einungis sina eigin skuld, að viðbættri tiltekinni 

upphæð, sem nánar sé ákveðin í lögum hvers félags.
Félagsmenn í sama félagi mega vera fæstir 10, en flestir 30. f>ó má víkja frá 

þessu ákvæði, ef hentugt þykir og sérstaklega stendur á.

4. gr.
Stjórn rekstrarlánafélags eða umboðsmaður hennar semur við lánsstofnanir um 

rekstrarlán handa félagsmönnum, eftir því sem félagsstjórninni og hverjum  ein- 
stökum félagsmanni hefir komið saman um og með tilliti til eðlilegrar rekstrarlána- 
þarfar félagsmanns og þeirra trygginga, er hann getur sett.

5. gr.
Fyrirkom ulag lána þeirra, er rekstrarlánafélög útvega félagsmönnum, getur 

verið með tvennu móti:
a) að hver einstaklingur sé lántakandi h já hlutaðeigandi lánsstofnun að þvi láni, 

er hann fær.
b) að félagið sjálft sé skuldunautur gagnvart lánsstofnuninni og að það úthluti 

lánsfénu meðal félagsmanna.
Leggja skal árlega í félagssjóð hundraðshluta af viðskiptaveltunni, og skal 

gjald þetta ákveðið í samþykktum hvers félags.
Sjóðeign útborgist ekki til félagsmanna nema við félagsslit.

6. gr.
Rekstrarlánafélög eiga rétt á innflutnings- og gjaldeyrisleyfum fyrir nauð- 

synjar félagsmanna sinna, sbr. 2. gr., í réttu hlutfalli við innflutningsreglur á 
hverjum  tíma.

7. gr.
Lánsstofnunum, er veita lán samkvæmt lögum þessum, er heimilt að setja sér- 

stök skilyrði fyrir lánunum, í því skyni að tryggja skilvísa greiðslu þeirra, svo sein:
að allar sjávarafurðir lántakanda skuli seldar gegnum sölusamlag,



að í hvert skipti, er lántakandi selur afurðir — eins þó að þær séu ekki veðsettar
fyrir láninu —, skuli jafnan haldið eftir nokkurri upphæð af andvirðinu, svo
sem nánar kann að vera um samið, til greiðslu upp í lánið.

Þetta atriði gildir, þótt lánið sé ekki komið í gjalddaga
að lánsstofnunin eða trúnaðarm anni hennar sé jafnan heimilt að hafa eftirlit með

því, að þannig umsömdum ákvæðum sé framfylgt.

8. gr.
Rekstrarlánafélög greiða skatta til ríkis og bæjar- og sveitarsjóða eftir sömu 

reglum og samvinnufélög.

9. gr.
Lán samkvæmt lögum þessum veitast gegn þeim tryggingum, er lánsstofnunin 

m etur gildar. Þau skulu endurgreidd að fullu innan eins árs frá  lántökudegi, eða 
fyrr, eftir því sem um semur.

Það teljast ekki vanskil, þótt hluti af rekstrarláni sé ógreiddur, ef lántakandi 
sannar, að hann eigi nægilegar óseldar afurðir til fullnaðargreiðslu lánsins.

Vextir — þar með talin framlengingargjöld eða provision — mega ekki vera 
hærri en venjulegir bankavextir af fiskveðsvíxlum á sama tima.

10. gr.
Komi til þess, að Landsbanki Islands eða Útvegsbanki íslands, annar eða báðir, 

sjái sér ekki fært, vegna vöntunar reiðufjár, að sinna lánbeiðnum rekstrarlána- 
félaga, skal rikisstjórnin veita aðstoð sína til þess að bankarnir, annar eða báðir, 
verði sér úti um lánsfé, til þess að fullnægja rekstrarlánaþörfinni, eftir því sem trygg- 
ingar standa til.

11. gr.
Lög og starfsreglugerðir rekstrarlánafélaga skulu sniðin eftir fyrirmyndum, 

sem atvinnumálaráðuneytið semur í samvinnu við Landsbanka íslands, Útvegs- 
banka íslands, Fiskifélag Islands og Sölusamband íslenzkra fiskframleiðenda.

Skulu fyrirm yndir þessar samdar þegar er lög þessi hafa verið staðfest og 
vera til útbýtingar h já sýslumönnum landsins og Fiskifélagi íslands og fulltrúum  
þess.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 191. Nefndarálit
við frumv. til 1. um skatt- og útsvarsgreiðslu útlendinga o. fl.

F rá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað þetta frum varp og mælir með því, að það verði samþykkt 
með eftirfarandi

RREYTINGUM.
1. Við 1. gr.

a. í  stað „uin takm arkaðan tím a“ komi: um tiltekinn tíma.
b. í stað „aðeins takm arkaðan tím a“ komi: aðeins um stundarsakir.

2. Við 2. gr.
a. Orðin „og 7.“ falli burt.
b. Á eftir fyrri málsgr. kemur nýr málsl., svo hljóðandi: Nú eru kaupgreiðendur



aðilja fleiri en einn á hinu sama útsvars- eða skattári, og bera þeir þá hlut- 
fallslega ábyrgð, miðað við þann tíma, er þeir hafa greitt honum kaup.

c. 2. málsgr. orðist þannig:
Gagnvart þeim aðiljum, sem hafa dvalar- eða atvinnuleyfi um ótiltekinn 

tima, kemur þó ábyrgð kaupgreiðanda þvi aðeins til greina, að innheimtu- 
menn skatts og útsvars tilkynni honum, að hann verði gerður ábyrgur.

3. Við 3. gr. Orðin „frá því að útsvars- eða skattskylda skapast“ falli burt.
4. Við 4. gr. Greinin orðist þannig:

Ef upphæð sú, sem heimilt er að halda eftir samkv. 3. gr. til að fullnægja 
skatt- og útsvarsskyldum gjaldanda, er sýnilega of há eða of lág, getur gjaldandi 
eða innheimtum aður skatts eða útsvars, svo og kaupgreiðandi, snúið sér til hlut- 
aðeigandi niðurjöfnunarnefndar og skattanefndar fskattstjóra) og farið fram á, 
að þær úrskurði um, hve miklu skuli haldið eftir af kaupi gjaldanda til að stand- 
ast téðar greiðslur. Abvrgð kaupgreiðanda á þeim skatt- og útsvarsgreiðslum, 
sem um fram  kunna að vera þá upphæð, sem haldið er eftir samkvæmt úrskurð- 
unum, fellur niður, enda hafi kaupgreiðandi skýrt rétt frá málavöxtum.

5. Við 7. gr. Greinin falli niður.

Alþingi, I. apríl 1938.

Sveinbjörn Högnason, Vilm. Jónsson, Garðar Þorsteinsson, 
form. fundaskr. frsm.

Thor Thors. Gísli Guðmundsson.

Ed. 192. Breytingartillaga
við breytingartill. á þskj. 177 [Veiting ríkisborgararéttar].

F rá Jóhanni Jósefssyni.

Inn i frum varpsgreinina bætist:
Stolzenwald, Helmuth Gustav Rudolf, klæðskeri í Vestmannaevjum, fæddur í 

Þýzkalandi.

Nd. 193. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Frá Eiríki Einarssyni.

Fram an við frvgr. bætist nýr r ó m v .  liður:
Á eftir IV. b. i lögum nr. 72 23. júní 1936 bætist nýir liðir:

a. Partavegur: Frá Gaulverjabæ um Gaulverjabæjarhrepp sunnanverðan austur í 
Parta.

b. Kiðjabergsbraut: Frá Suðurlandsvegi um Reykjabraut að fyrirhuguðu brúar- 
stæði á Hvítá, nálægt Kiðjabergi, að Biskupstungnabraut hjá Minni-Borg.

c. Laxárvegur: Frá Hreppavegi hjá Laxárholti, suðvestan Stóru-Laxár að fyrir- 
huguðu brúarstæði á Hvítá hjá Iðu, um Skálholt til Biskupstungnabrautar hjá 
Spóastöðum.



Ed. 194. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 184 [Samvinnufélög].

Frá Brynjólfi Bjarnasyni.

Aftan við 2. tölul. bætist: enda eigi félagið kost á viðskiptum við S. í. S.

Ed. 195. Lög
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta ýms gjöld 1939 með viðauka.

(Afgreidd frá Ed. 6. apríl).
Samhljóða þskj. 5.

Ed. 196. Lög
um heimild fyrir rikisstjórnina til að veita sérlevfi til fóðurmjölsvinnslu úr þangi.

(Afgreidd frá Ed. 6. april).
Samhljóða þskj. 87.

Ed. 197. Lög
um breyting á lögum nr. 28 13. jan. 1938 [Lax- og silungsveiði].

(Afgreidd frá Ed. 6. apríl).
Samhljóða þskj. 18.

Ed. 198. Nefndarálit
um frv. til 1. um hafnargerð á Raufarhöfn.

Frá  sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta og borið það saman við hafnarlög, sein afgreidd 
hafa verið á undanförnum  þingum. Er frv. að efni og formi að mestu samhljóða þeini 
lögum.

Nefndin mælir með því, að frv. verði samþykkt, en mun athuga til 3. umr. lítils- 
háttar breytingar.

Alþingi, 7. apríl 1938.

Ingvar Pálmason, Sigurjón A. Ólafsson, Jóhann Þ. Jósefsson, 
form.,frsm. fundaskr.



Ed. 199. Nefndarálit
um frv. til 1. um bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveit- 
arfélaga.

F rá  fjárhagsnefnd.

Nefndin lítur svo á, að ekki megi skerða þær tekjur rikissjóðs, er hann hefir 
haft undanfarin ár, og ennfremur að sjá verði jöfnunarsjóði bæjar- og sveitarfélaga 
fvrir sömu tekjum  á árinu 1939 eins og honuin eru ætlaðar á þessu ári. Vill nefndin 
því mæla með samþykkt þessa frv. með nokkrum breytingum. Þó skrifar einn nefnd- 
arm anna (MJ) undir nál. með fyrirvara.

Snemma á þinginu kom fram brtt. (á þskj. 24) við síðustu málsgrein 2. gr. frv., 
frá þáverandi atvinnum álaráðherra (HG) þess efnis, að hluti bæjar- og sýslufélaga af 
„hátekjuskattinum “ skyldi renna til bvggingarsjóða samkvæmt lögum nr. 3 9. jan. 
1935, um verkamannabústaði, og átti ákvæði þetta einnig að ná til þess skattauka, sem 
á væri lagður á þessu ári. Nefndin telur ekki fært að breyta þeim ákvæðum, sem um 
þetta efni gilda fyrir vfirstandandi ár. Hinsvegar lítur meiri hluti hennar (BSt og 
ErlÞ) svo á, að. eins og nú er ástatt, muni vera réttara að verja fé þessu eftirleiðis 
til að styrkja sjálfsbjargarviðleitni manna i kaupstöðum og við sjávarsíðuna, heldur 
en að láta það renna beint til bæjar- og sveitarsjóða, og virðist það vel gerlegt nú 
sökum þess, að með stofnun jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga hefir bæjar- og 
sveitarsjóðum þeim, sem verst eru settir, verið séð fvrir allriflegri hjálp. Er því lagt 
til, að helmingur þess skattauka, sem Iagður kann að verða á 6000 kr. skattskyldar 
tekjur eða þar yfir samkv. frv., renni til fiskimálasjóðs og sé honum varið til þess að 
lána sjómönnum og verkamönnum, sem gerast þátttakendur í félagi til togarakaupa 
samkv. lögum frá síðasta þingi, Vz—Ví  af tilskildu framlagi þeirra, gegn trygging- 
um, er fiskimálanefnd m etur gildar, en verði afgangur af þessum hluta skattaukans, 
renni hann til byggingarsjóðs verkamanna.

Nefndin telur sjálfsagt að leggja sem allra m innst gjöld á hverskonar fram- 
leiðslutæki og leggur þvi til, að skip og bátar verði færðir í þann vöruflokk, sem 
stimpla skal með 2%. Ennfrem ur þykir nefndinni rétt að lækka á sama hátt gjaldið af 
prentpappír, til þess að iþyngja ekki um of bóka- og blaðaútgáfu i landinu.

Skiptingu benzínskattsins hefir verið breytt i frv. frá núgildandi lögum, og er 
ekki að öllu Ieyti ljóst, hvaða ástæður liggja til þess. F restar nefndin þvi að taka á- 
kvörðun um þetta atriði til 3. umr., en mun þá athuga það nánar.

Samkv. þessu leggur nefndin til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM:
I. Við 2. gr. Siðasta málsgrein orðist svo:

Sá skattauki, sem lagður kann að verða á 6000 kr. skattskyldar tekj- 
ur eða þar yfir samkvæmt þessum lögum, skiptist í tvo jafna hluta, og 
skal öðrum hlutanum varið til þess, sem talið er í 1. gr., en hinn hlut- 
inn skal renna til fiskimálasjóðs, og skal honum varið til þess að lána 
sjómönnum og verkamönnum, sem gerast þátttakendur i félagi til togarakaupa 
samkv. 5. gr. Iaga nr. 61 frá 31. des. 1937, y3— Ys af tilskildu framlagi þeirra, 
gegn trvggingum, er fiskimálanefnd tekur gildar. Verði þessi hluti skattaukans 
ekki notaður að fullu samkvæmt fram anrituðu, rennur afgangurinn til bygg- 
ingarsjóðs samkvæmt lögum nr. 3 9. jan. 1935, um A’erkamannabústaði, í hlut- 
falli við skattauka þann, er innheim tur hefir verið í hverju bæjar- eða sveitar- 
félagi.

II. Við 3. gr.
1. Við 1. tölulið.

a. A eftir „akkerisfestar“ komi: bátar.



b. Á eftir „prjónavélar“ komi: prentpappír.
c. Á eftir „rúgur“ komi: skip.

2. Við 3. tölulið.
a. Á eftir „leirvarningur" komi: línsterkja.
b. Orðið „stívelsi“ falli niður.

Alþingi, 6. april 1938.

Bernh. Stefánsson, Erl. Þorsteinsson, Magnús Jónsson,
form., frsm. fundaskr. með fyrirv.

Ed. 200. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 188 [Vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað].

F rá  Erlendi Þorsteinssyni. 

í  stað „ársloka 1940“ komi: ársloka 1939.

Nd. 201. Frumvarp til laga
um vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1. gr.
Til þess að standa straum  af útgjöldum Vestmannaeyjakaupstaðar skal bæjar- 

stjórn heimilt að leggja á vörur, sem fluttar verða til og frá Vestmannaeyjum, sér- 
stakt vörugjald, er nemi allt að 50% af vörugjaldi til Vestmannaeyjahafnar eins og 
það er á hverjum tima, og skal upphæð gjaldsins, innheimta og annað, er þurfa 
þykir, ákveðið með reglugerð, er bæ jarstjórn semur og atvinnum álaráðherra stað- 
festir.

Undanþegnar gjaldi þessu eru vörur, sem innfluttar eru til stofnana eða ein- 
stakra manna, búsettra i öðrum héruðum, eða koma frá þeim til útflutnings, enda 
þótt settar séu á land í Vestmannaeyjum.

Gjald þetta má taka lögtaki.
í reglugerð má ákveða, að vörur megi ekki afhenda eða afgreiða til útflutn- 

ings, nema sýnd sé kvittun fvrir greiðslu gjaldsins.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1939 og gilda til ársloka 1940.

Ed. 202. Breytingartillaga
við frv. til 1. um skipun nefndar til að rannsaka hag og rekstur togaraútgerðarinnar 
og gera tillögur um það mál.

F rá  Brynjólfi Bjarnasyni.

Við 1. gr. Á eftir 1. málsgr. komi ný málsgr. svo hljóðandi:
Nefndin skal hafa sér til aðstoðar 1 háseta, 1 kyndara og 1 matsvein, sem starfa 

á togurum og Sjómannafélag Reykjavíkur tilnefnir.



Ed. 203. Frumvarp til laga
um veiting ríkisborgararéttar.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

Ríkisborgararétt skulu öðlast :
Bertelsen, Andreas Jess, kaupm aður i Reykjavík, fæddur i Noregi.
Eide, Hans, kaupmaður í Reykjavik, fæddur í Noregi.
Haarde, Tomas, stöðvarverkstjóri í Reykjavik, fæddur í Noregi.
Halblaub, Ágúst, vélstjóranemi í Reykjavík, fæddur í Þýzkalandi.
Halblaub, Sólveig Jónsdóttir, verkakona á Akureyri, fædd hér á landi.
Isebarn, Ingólfur Hans Hermann, skrifstofum aður í Revkjavík, fæddur í Noregi. 
Isebarn, Júliana Matthildur, skrifari í Reykjavík, fædd i Noregi.

. Jensen-Brand, Helgi Carl, verkamaður i Revkjavík, fæddur í Canada.
Johansen, Kári Sölmundarson, verzlunarm aður á Akureyri, fæddur í Noregi. 
Jónas Jónasson, verzlunarm aður í Reykjavík, fæddur hér á landi. — Réttur þessi 

tekur ekki til konu hans.
Kristján Halldórsson, verkamaður á Hólmavík, fæddur hér á landi.
Molvik, Jakob Andreassen, verkamaður á Akurevri, fæddur i Noregi. 
Rasmussen, Gunnar Hans, námsmaður í Revkjavík, fæddur i Danmörku. 
Weisshappel, Friedrich Karl Johanna, píanóleikari i Reykjavík, fæddur í Aust- 

urríki.

Nd. 204. Frumvarp til laga
um breytingar á lögum nr. 43 19. júní 1933, um stjórn vitamála og um vitabyggingar.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
Vitamálastjóri gerir árlega tillögur og áætlun um fjárveitingar ú r rikissjóði til 

vitamála. Tillögur þessar skal hann gera i samráði við forstöðumann stýrim anna- 
skólans í Revkjavík, forseta Fiskifélags fslands og form ann Farm annasam bands 
fslands. Skal þetta gert svo snemma, að rikisstjórnin geti haft tillögurnar til hlið- 
sjónar við samningu fjárlagafrumvarpsins.

2. gr.
Úr 8. gr. laganna falli orðin „ef ástæður ríkissjóðs leyfa“.

3. gr.
9. gr. laganna verði svo hljóðandi:
Ráðherra lætur reisa vita þá, sem taldir eru liér á eftir, þegar fé er veitt til þess í 

f járlögum :
Á Þjófakletti í Borgarfirði ..................................................  ljósviti
— Borgareyjum ...................................................................... —
— Rauðanesi ............................................................................ —
— Þormóðsskeri ............................................................... —
— Hjörsey á Mýrum .............................................................. —
— Stapa .................................................................................... —
— Rifi á Snæfellsnesi ..........................................................  —
Við Grundarfjörð .................................................................... —



Á Stórfiskaskeri við Hagabót 
Undir Söðli við Skorarhlíð . .  
Á Bjargtöngum ......................

— Vatneyri við Patreksfjörð
— Langanesi í Arnarfirði . . .
— Þingeyri við Dýrafjörð . . .
— Fjallaskaga við Dýrafjörð
— Flateyri við Önundarfjörð
— Sauðanesi ..........................
— Gelti .......... .........................

—: Æðey ..........................
— Sléttu i Jökulfjörðum
— Aðalvík ........................
— Hornbjargi ................

— Munaðarnesi ......................
— Krossnesi ............................
—■ Kaldrananesi ....................
— Kjörsevri við Hrútafjörð
— Bálkastaðanesi ..................
— Skagaströnd ......................
— Kálfshamarsvik ................
— Skagatá ..............................
— Reykjadisk við Skagafjörð
— Siglunesi ............................
— Húsavíkurhöfða ................
— Snartarstöðum ..................
— Grenjanesi ..........................
— Svínalækjartanga ..............
— Langanesi ..........................

— Digranesi ................................
— Kolbeinstanga í Vopiiafirði .
— Skálanesi við Borgarfjörð ..
— Glettinganesi ..........................
— Brimnesi við Seyðisfjörð ..
— Hellisnesi við Norðfjörð . . .
— Grímutanga við Reyðarfjörð
— Selnesi á Breiðdalsvík ........
— Seley ........................................

— Hafnarnesi ............................
— Hvalsnesi ................................
— Stokknesi ................................
— Hestgerði ................................
— Ingólfshöfða ..........................
— Stórhöfða ..............................
— Faxaslceri ..............................
— Loftsstaðahól ........................
— Hafnarnesi við Þorlákshöfn

Ijósviti

stækkun ljósvita
radíóviti
ljósviti

radíóviti
hljóðviti
ljósviti

radióviti
hljóðviti
ljósviti

stækkun ljósvita

ljósviti
radióviti
ljósviti

stækkun ljósvita 
radióviti 
hljóðviti 
ljósviti

hljóðviti
Ijósviti

radióviti
hljóðviti
endurb. ljósvita
Ijósviti
radíóviti
ljósviti
stækkun Ijósvita 

ljósviti



Á Reykjanesi 
— Gróttu . . .

hljóðviti
radíóviti
hljóðviti

4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 31 1937.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Sþ. 205. Tillaga til þingsályktunar
um athugun á þvi, hve há iðgjöld sé hæfilegt að greiða í lifeyrissjóði kennara og 
embættismanna.

Flm.: Sigurður Kristjánsson, Bergur Jónsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fram fara rannsókn á þvi, hver 
iðgjöld sé hæfilegt að gera kennurum  og embættismönnum að greiða í lifeyrissjóði 
þeirra, og að leggja fyrir næsta þing tillögur um breytingar á ákvæðum, er hér að 
lúta, ef athugun þessi leiðir í Ijós, að slíkar breytingar séu réttmætar.

Lífeyrissjóðir kennara og embættismanna hafa vaxið mjög ört. Er það álit 
margra, að iðgjöld til þeirra hafi verið ákveðin óþarflega há. Ýmsir þeirra, sem 
tryggingarskyldir eru til sjóða þessara, hafa kvartað undan iðgjöldunum og óskað 
að flytjast með tryggingar sinar í lifeyrissjóð rikisins.

Hvort sem látið verður að óskum þessara m anna eða ekki, þykir rétt, vegna
þeirra, sem héldu áfram  að tryggja sig í þessum sjóðum, að ganga ú r skugga um
það, hvort iðgjöldin eru hæfileg eins og þau nú eru, eða hvort réttm ætt sé að lækka
þau. Þetta telja flutningsmenn ekki á annara færi en kunnáttum anna, og er því
Iagt til, að ríkisstjórnin láti framkvæma athugun þessa.

Frv. þetta er komið frá efri deild. Hefir nefndin athugað það og leggur til, að 
það verði samþykkt. Einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að koma fram með 
brtt. eða fylgja brtt., sem fram kunna að koma.

G r e i n a r g e r ð .

Nd. 206. Nefndarálit
um frv. til I. um mat á matjessild og skozkverkaðri síld.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Alþingi, 8. apríl 1938.

Finnur Jónsson, 
form., frsm.

Gísli Guðmundsson, Sigurður Kristjánsson.
fundaskr.

Sig. Ein. Hliðar. Bergur Jónsson.



Nd. 207. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 43 19. júní 1933, um stjórn vitainála og um vita-
byggingar.

Frá Emil Jónssyni.

Við 3. gr. Á eftir „Reykjadisk við Skagafjörð . . .  Ijósviti" komi ný lína:
Á Stmumnesi í Skagafirði . .. ljósviti.

Nd. 208. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 75 31. des. 1937, um fiskimálanefnd, útflutning á fiski,
hagnýtingu markaða o. fl.

Flm.: Sigurður Kristjánsson.

1. gr.
Á eftir 3. tölulið 5. gr. laganna koini nýr töluliður, svo hljóðandi:
4. að stj'rkja félög sjómanna, verkamanna og annara til þess að kaupa vélbáta, 

með sömu skilyrðum sem i 3. lið segir, um styrk til togarakaupa.
Röð töluliða 5. gr. breytist skv. þessu.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

G r e i n a r g e r ð .
Samkvæmt lögum nr. 75 31. des. 1937 eru tekjur fiskimálasjóðs: Framlag rikis- 

sjóðs 400 þús. kr. á ári og x/ í > % af verðmæti útfl. fiskafurða, annara en síldarafurða. 
Sjóðnum eru þannig með lögunum tryggðar árlegar tek ju r um  eða yfir hálfa 
milljón króna. Fé sjóðsins skal m. a. verja til þess að styrkja félög til kaupa á ný- 
tízku togurum  með framlagi, er nemi allt af 25% af kaupverði skipanna, gegn 
15— 20% eigin framlagi þeirra, er styrksins eiga að njóta.

Ekkert félag hefir orðið til þess enn að sækja um þennan styrk, og má æíla, 
að ástæðan sé m. a. sú, að ekki hafi reynzt unnt að fá hið tilskilda framlag fé- 
laganna.

Komið hafa fram  óskir 11111 það, að félög, sem stofnuð yrðu til vélbátaútgerðar, 
nytu sam skonar styrks ú r fiskiinálasjóði. Virðist óréttm ætt að synja um það, ef 
tilskilið framlag er boðið fram  á móti, en slíkt framlag ekki fáanlegt til togara- 
kaupa, að minnsta kosti ekki hlutfallslega til móts við það, sem fiskiinálasjóður 
mundi megnugur að veita í þessu augnamiði.

Ed. 209. Lög
um framlenging á gildi laga nr. 33 7. maí 1928, um skattgreiðslu h /f  Eimskipafélags 
íslands.

(Afgreidd frá Ed. 8. april).
Samhljóða þskj. 118.



Nd. 210. Breytingardllaga
við frv. til 1. 11 m breyt. á 1. nr. 43 19. jiini 1933, um stjórn vitamála og um vita- 
byggingar.

F rá  Bjarna Ásgeirssyni.

Við 3. gr. í stað orðanna „Á Þjófakletti í Borgarfirði" komi: Á Þjófakletti eða 
M iðfjarðarskeri í Borgarfírði.

Ed. 211. Frumvarp til laga
um byggingar- og landnámssjóð.

(E ftir 2. umr. í Ed.).

I. KAFLI 
Um markmið sjóðeins.

1. gr.
Tilgangur sjóðsins er að stuðla að endurbyggingu iveruhúsa í sveitum og stofn- 

un nýrra býla.
2. gr.

Sjóðurinn starfar í tveim deildum, sem heita byggingarsjóður og nýbýlasjóður.

II. KAFLI 
Um byggingarsjóð.

3. gr.
Stofnfé sjóðsins er byggingar- og landnám ssjóður eins og hann er nú.
Tekjur sjóðsins eru:

1. Vextir af útistandandi lánum.
2. Árlegt framlag ú r ríkissjóði, 200 þúsund krónur.

4. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán, allt að 3 m illjónum króna, hvort heldur 

er hér á landi eða erlendis, handa byggingarsjóðnum, til stuðnings þeirri starfsemi, 
sem honum er ætluð samkvæmt lögum þessum. Einnig er stjórn sjóðsins, með sam- 
þykki ríkisstjórnarinnar, heimilt að gefa ú t verðbréf, er innleysist á 30—40 árum, 
og sé gerð bréfanna, vextir og nánara fyrirkom ulag um sölu þeirra ákveðið af rikis- 
stjórninni.

5. gr.
Stjórn Búnaðarbankans ákveður, hvað lagt skuli í varasjóð af tekjuafgangi þeim, 

sem verða kann samkvæmt árlegum reikningsskilum sjóðsins.
Af fé varasjóðs skal greiða tap, sem byggingarsjóður kann að verða fyrir.

6. gr.
Til tryggingar vaxtabréfum samkvæmt 4. gr. er:

1. Skuldabréf frá lántakendum.
2. Varasjóður byggingarsjóðs.



3. Höfuðstóll byggingarsjóðs.
4. Ábyrgð rikissjóðs.

Ef taka þarf til trygginganna, sé það gert í þeirri röð, sem hér er talin.

7. gr.
Lán úr sjóðnum eru eingöngu veitt til byggingar íbúðarhúsa i sveitum.
Lánin eru veitt með þessum skilyrðúm:

1. Að lántakandi sé íslenzkur ríkisborgari og fullveðja.
2. Að hann sanni með síðustu skattaskýrslu sinni, staðfestri af skattanefnd, að 

hann eigi svo mikil efni sem nauðsynleg eru til búrekstrar á jörðinni, en geti 
ekki af eigin rammleik reist íbúðarhús á henni.

3. Að hann sanni með vottorði hreppstjóra, að jörðin liggi ekki undir skemmdum 
af völdum náttúrunnar.

4. Að húsin séu gerð ú r varanlegu efni og gerð þeirra innan og utan samþykkt 
af stjórn sjóðsins.

5. Að sveitarstjórn telji jörðina svo vel í sveit setta, að ráðlegt sé að endurreisa 
bæjarhús á henni.

(5. Að lögð sé fram  stutt lýsing á bæjarhúsum  umsækjanda, undirrituð af virð- 
ingarmönnum Brunabótafélags íslands.

7. Að fyrir liggi frá trúnaðarm anni Búnaðarfélags Islands yfirlýsing um, að húsið 
verði reist á hentugum stað, miðað við ræktun, vatnsból, síma, vegi o. s. frv.

8. gr.
Lán má veita gegn þessum tryggingum:

1. Gegn hverju því fasteignaveði, er stjórn sjóðsins tekur gilt. *
2. Gegn afgjaldskvöð af býlum þeim, er lán er veitt til, enda sé býlið ekki veðsett 

með 1. veðrétti.
3. Gegn ábyrgð sýslu-, bæjar- eða hreppsfélaga, að áskildu lögmætu samþykki æðri 

stjórnarvalda.
9. gr.

Lánin veitast með þessum kjörum :
1. Vextir og afborganir af lánum séu ekki yfir 5% af allri lánsupphæðinni í 42 ár.
2. Lán þessi mega nema:

a. Verði aðflutts byggingarefnis, að því leyti sem það er ekki greitt með bygg- 
ingarstyrk. Þar til telst þó ekki sandur, mór, möl, steinn, torf, mosi eða önn-* 
ur slík efni, þótt afla verði utan landareignarinnar.

b. Allt að % hlutum  af kaupi steinsmiða og trésmiða, er nauðsynlega þurfa 
að vinna að húsagerðinni.

Lán þessi mega þó ekki fara yfir 6 þúsund krónur til sama manns.

10. gr.
Lánin greiðir sjóðurinn út að jafnaði í þrem ur hlutum, þannig:
Fyrsta hluta þegar efni til byggingarinnar er allt keypt og komið á staðinn. 
Annan hluta þegar byggingin er komin undir þak.
Þriðja og síðasta hluta þegar byggingin er fullgerð.
Skal hin útborgaða fjárhæð í hvert sinn miðuð við þann útborgaða hluta kostn- 

aðar, sem lánshæðin fer eftir, samkv. 9. gr.

III. KAFLI 
Um byggingarstyrk.

11. gr.
Ríkissjóður leggur árlega fram 125 þúsund krónur til að styrkja endurbyggingu 

ibúðarhúsa í sveitum. Styrkurinn sé óafturkræ ft framlag.



12. gr.
Skilyrði fyrir byggingarstyrk eru, að umsækjandi leggi fram skilríki samkv. 

ákvæðiun 1.—7. tölul. 7. gr. og ennfrem ur skilriki fyrir:
1. Að sannað sé með vottorði hreppstjóra og héraðslæknis, að húsakynnin séu

óhæf til íbúðar.
2. Að jörðin sé í sjálfsábúð eða falli undir ákvæði laga um erfðaábúð og óðalsrétt.
3. Að fasteignamat (millimat) bæjarhúsa sé ekki yfir 1500 krónur, ef jörðin er í

sjálfsábúð.
4. Að landverð jarðar í opinberri eign fari ekki yfir 8000 krónur.

Framlagið til hvers býlis má vera 500—1500 krónur. Þó aldrei meira en 
Vz af kostnaðarverði hússins. Til ibúðarhúsbvgginga, þar sem um lán og styrk er 
að ræða, má láns- og stvrkupphæðin samtals ekki fara yfir 6000 krónur til hvers 
býlis.

Lokagreiðsla fer fram þegar fullnaðarreikningur er kominn yfir byggingar- 
kostnaðinn.

13. gr.
Nýbýlastjórn ákveður, hvaða jarð ir skulu verða aðnjótandi þess framlags til 

bygginga, er um ræðir í lögum þessunr, og ákveður upphæðina til hvers býlis. Getur 
hún krafizt allra þeirra upplýsinga, sem hún telur nauðsynlegar, og sett þau skil- 
yrði um byggingarnar, sem hún telur þurfa til að tryggja það, að þær komi að 
sem fyllstum notum.

IV. KAFLI 
Um nýbýli og samvinnubyggðir.

14. gr.
Ríkið vinnur að því að skapa skilyrði til þess, að sem mest af árlegri fólks- 

fjölgun þjóðarinnar eigi kost á að fá býli í sveitum til ábúðar, þar sem landbún- 
aður verði stundaður sem aðalatvinnuvegur. Veitir ríkið þann stuðning við stofn- 
un býlanna, að stofnverð þeirra verði ekki meira en það, að meðalfjölskylda geti 
haft þar sæmileg afkomuskilvrði samkvæmt þvi, sem ákveðið er i lögum þessum.

15. gr.
Nýbýli nefnist í lögum þessum hvert það býli, sem reist er hér á landi eftir að 

lög þessi öðlast gildi og þar sem landbúnaður er rekinn sem aðalatvinnugrein, enda 
fái hið nýja býli útskipt land með ákveðnum landamerkjum, eftir því sem við á 
og þörf krefur.

Til nýbýla má stofna, hvort sem vill ineð því að reisa það í óræktuðu landi, 
eða skipta túni heim ajarðarinnar til beggja eða allra býlanna. Þegar jörð er skipt 
í nýbýli, skal þess gætt, að hvert býlið um sig hafi svo mikið landrými, að áliti 
nýbýlastjórnar, að nægi meðalfjölskyldu til framfæris, miðað við þann búrekstur, 
sem fyrirhugaður er á hverjum  stað. Jörð, sem lagzt hefir i eyði áður en lög þessi 
öðlast gildi og ekki eru á nothæf hús fvrir fólk eða fénað, og sem tekin er til endur- 
byggingar og ræktunar, telst nýbýli.

16. gr.
Heimilt er eiganda jarðar að stofna til nýbýla á þann hátt, að landnot séu að 

nokkru eða öllu leyti sameiginleg fvrir heimajörðina og nýbjdið, enda samþykki 
nýbýlastjórn ríkisins, að svo sé.

Því aðeins er þetta þó heimilt, að nægileg hús fyrir fólk og fénað séu til á 
jörðinni eða verði reist þar til afnota fvrir bæði býlin. Óheimilt er eigendum þess- 
ara jarða að sameina býlin aftur, en sé það þó gert, er stvrkur rikisins endur- 
kræfur, og er nýbýlið til tryggingar þeirri greiðslu.



17. gr.
Samvinnubyggðir nefnast í lögum þessum rninnst f» b jli, sem reist eru í sama 

hverfi, þar sem framkvæmdir allar við byggingu b jianna  hafa verið gerðar eftir 
fyrirfram  ákveðnu skipulagi.

18. gr.
Ef nýbýlafélög eða einstaklingar, sem eigi ætla að gerast ábúendur á nýbýl- 

inu, vinna að því að koma þeim upp, skulu slík nýbýli afhent væntanlegum ábú- 
endum við kostnaðarverði, að frádregnum ríkissjóðsstyrknum . Ef slík nýbýli eru 
leigð um stundarsakir, skal leigan metin þannig, að ekki sé tekin leiga af fram-
lagi ríkissjóðs til býlisins. Verði ágreiningur um leigumála, skal leigan metin af
úttektarm önnum  hlutaðeigandi hrepps.

19. gr.
Heimilt er hverjum  jarðareiganda að byggja fleiri en eitt nýbýli á landi jarðar 

sinnar, ef ákvæðum 15. gr. um lágmarksstærð býlanna er fvlgt. Þó getur enginn, 
er reisa \ i l l  nýbýli, notið þess stuðnings, sem ríkið veitir, nema nýbýlastjórn sam- 
þykki hið nýja býli og fram hafi farið sú rannsókn, sem um getur i 20. gr.

20. gr.
Áður en ráðizt er í framkvæmdir til stofnunar nýbýla eða samvinnubyggða, 

fari fram rannsókn á allri aðstöðu, og sérstaklega á eftirtöldum  atriðum :
1. Að náttúruskilyrði og aðstaða til m arkaðs og samgangna sé svo hagstæð, að 

líklegt sé, að framleiðslan beri sig.
2. Að land til býlanna geti fengizt með hæfilegu verði.
3. Á efni til húsagerðar o. fl.
4. Hvort skilyrði séu til nýtingar jarðhita eða virkjunar vatnsorku.

Stjórn nýbýlamála.
21. gr.

Atvinnumálaráðuneytið (landbúnaðarráðherra) skal hafa með höndum yfir- 
stjórn allra nýbýlamála í landinu.

22. gr.
Landbúnaðarráðherra skipar nýbýlastjóra og getur falið það starf búnaðar- 

m álastjóra, eða bankastjóra Búnaðarbanka lslands. Nýbýlastjóri sér um og hefir 
með höndum allar framkvæmdir í nýbýlamálum.

Laun nýbýlastjóra ákveður ráðherra, unz þau verða ákveðin í launalögum. 
Reiknast þau ásamt þóknun til nýbýlanefndar með kostnaði við nýbýli.

23. gr.
Landbúnaðarráðherra skipar þriggja m anna nýbýlanefnd til þriggja ára í senn, 

og skal einn þeirra skipaður formaður. Hún skal vera ráðgefandi um allar fram- 
kvæmdir og gera tillögur um, hvaða nýbýli njóta styrks ár hvert. Nefndarmenn fá 
þóknun fyrir starf sitt, er landbúnaðarráðherra ákveður, þó ekki yfir kr. 500 til hvers.

24. gr.
Skylt er Búnaðarfélagi íslands að láta starfsmenn sína aðstoða nýbýlastjóra í 

störfum hans, eftir því sem þörf krefur og um semst milli þess og landbúnaðar- 
ráðherra.

Um réttindi og skyldur ábúenda.
25. gr.

Sá, er reisa vill nýbýli í landi jarðar sinnar, eða vill láta af höndum land til ný- 
býlastofnunar, sendir nýbýlastjórn rikisins tillögur sínar. Nýbýlastjórn lætur at-



huga alla aðstöðu til nýbýlastofnunar á staðnum, ef það hefir ekki verið gert áður, 
og úrskurðar síðan, hvort hann sé hæfur fyrir nýbýli.

20. gr.
Hinu nýja landnámi sé komið í framkvæmd á þann hátt, sem hér segir:

a. Nýbýli bvggð í landi, sem nýbýlingur á sjálfur, eða trygging er fyrir, að hann 
eignist samkvæmt ákvæðum 18. gr. Býlin reisa eigendur jarða eða nýbýlingar 
sjálfir, eftir því sem um semst við nýbýlanefnd og undir eftirliti nýbýlastjóra.

b. Nýbýli reist í landi ríkis, bæjar- eða sveitarfélaga. Þeir inenn, sem hafa í hyggju 
að reisa slík nýbýli, senda nýbýlastjórn umsókn um það. Uppfylli umsækjendur 
ákvæði 30. gr., gerir nýbýlastjóri samning við þá um framkvæmd verksins, og 
skal þar meðal annars ákveða, hvenær verkinu skuli i síðasta Iagi lokið og á 
hvern hátt það sé unnið. Framkvæmd þess hluta verksins, sem styrkur er mið- 
aður við, má þó ekki standa lengur yfir en 5 ár.

Þegar ráðstafað er landi sveitar- eða bæjarfélags til nýbýla eða samvinnu- 
byggða, og skipulagðar framkvæmdir við stofnun þeirra, verður nýbýlastjóri 
að fá samþykki hlutaðeigandi sveitar- eða bæ jarstjórnar fyrir ákvörðunum 
sínum.

c. Samvinnubyggðir, reistar í landi ríkis, bæjar, sveitar eða nýbýlafélaga.
Um undirbúning framkvæmdanna gilda eftirfarandi ákvæði:

1. Allar nauðsynlegar rannsóknir til undirbúnings stofnunar samvinnubyggða 
hafí verið framkvæmdar samkvæmt 20. gr.

2. Áður en hafizt er handa um stofnun samviflnubyggða, skal nýbýlastjóri tryggja 
það, eftir því sem hann telur þurfa, að nægilega m argir ábúendur í væntanlegri 
samvinnubyggð séu reiðubúnir að mynda félag og gera með sér samþykkt sam- 
kvæmt 28. gr.

3. Væntanlegir ábúendur i samvinnubyggðum skulu, eftir því sem um semst og 
unnt er, vinna að stofnun býlanna. Teljast slík vinnuframlög sem hluti af því, 
er þeim ber að leggja fram  sem stofnverð.

4. Nýbýlastjóri og nýbýlanefnd ákveða býlafjölda í hverri samvinnubyggð, hversu 
mikið land skuli fylgja hverju býli, i samráði við ábúendur, svo og hverskonar 
búskapur skuli aðallega stundaður á býlunum.

5. Nýbýlanefnd og nýbýlastjóri ákveða gerð húsa og skipulag byggðarinnar. Skylt 
er að leggja uppdrætti að húsum og skipulagsuppdrátt samvinnubyggðar undir 
álit stjórnar þess samvinnubyggðafélags, sem við byggðinni á að taka, og ber 
að taka til greina tillögur hennar, að svo miklu leyti sem mögulegt er. Nánari 
ákvæði um þessi atriði skulu sett með reglugerð.

2 7  •Landbúnaðarráðherra er heimilt að veita félögum, er hafa að m arkmiði að reisa 
samvinnubyggðir, svo og bæjar- eða sveitarfélögum, sem vilja koma upp nýbýlum 
eða samvinnubyggðum í löndum sínum, rétt til þess að gera það. Slík félög verða 
að uppfylla þau skilyrði og hlíta þeim fyrirmælum, sem nýbýlastjórn ríkisins setur 
þeim um framkvæmd verksins. .

28. gr.
Allir þeir, sem ætla að gerast ábúendur í væntanlegri samvinnubyggð, skulu 

mynda með sér félag, er nefnist samvinnubvggðafélag. Félagsmenn skulu setja sér 
samþykkt i samræmi við lög þessi, og skal hún, til þess að öðlast gildi, vera stað- 
fest af landbúnaðarráðherra eftir tillögu nýbýlanefndar.

í samþykkt samvinnubyggðafélags skal ákveða, hvort rekinn skuli einstaklings- 
búrekstur eða samvinnubúrekstur í byggðinni. Nánari fyrirmæli um undirbúning 
og setningu samþykkta samvinnubvggðafélags skulu sett með reglugerð.



29. gr.
Tilgangur samvinnubyggðafélaga er:

1. Að kaupa eða Ieigja land fvrir v.-enlanlega samvinnubyggð og annast undirbún- 
ing og framkvæindir við að koma henni upp, sVo og að annast lántökur til þeirra 
framkvæmda, samkv. 35. gr., og skal ákveða nánar um þessi atriði i samþj'kkt 
félagsins.

2. Að koma á fót rafvirkjun eða m annvirkjum  til liagnýtingar á hveraorku, eða 
öðrum m annvirkjum  til sameiginlegra afnota fyrir félagsmenn og annast rekst- 
u r þeirra.

30. gr.
Skilyrði til þess, að umsækjandi geti fengið aðstoð rikisins við stofnun nýbýlis 

eða fengið ábúðarrétt á nýbýli, sem stofnað er eftir lögum þessum, eru þessi:
1. Að hann eigi ekki og liafi ekki árlangt átt aðra jörð eða býli, sem fjölskylda 

geti haft lífsframfæri af.
2. Að hann, að dómi nýbýlanefndar, sé svo efnum búinn, að hann geti lagt fram

sinn hluta af stofnkostnaði býlisins og rekið bú á því, en sé þó ekki svo efnum
búinn, að hann geti bvggt býlið af eigin rammleik.

3. Að hann hafi þá þekkingu á búnaði, sem nauðsynlegt verður að teljast, að dómi
nýbýlanefndar, og hafi starfað við landbúnað m innst 2 ár.

31. gr.
Um nýbýli, sem eru i einkaeign.'en hafa hlotið stvrk frá ríkinu samkvæmt lög- 

um þessum, gilda eftirfarandi ákvæði:
1. Skylt er að tilkynna nýbýlastjóra, ef nýbýli eru seld, og er kaupsamningur því 

aðeins gildur, að nýbýlanefnd samþvkki hann.
2. Ekki má selja býli þessi meira en nemur fasteignamatsverði, að frádregnum 

hinum óafturkræfu framlögum ríkisins til þeirra, þar með talinn jarðræktar- 
styrkur, en að viðbættu virðingarverði þeirra framkvæmda, sem gerðar hafa 
verið frá því að síðasta fasteignamat fór fram.

3. Þegar býlin skipta um eigendur við erfðaskipti, skal mat á þeiin háð sama eftir- 
liti og uin sölu væri að ræða.

4. Ekki má veðsetja þann hluta af matsverði býlanna, er svarar til þess styrks, 
sem rikið hefir til þeirra lagt.

32. gr.
Þau nýbýli, sem ekki eru í einkaeign, skulu bvggð samkvæmt lögum um erfða- 

ábúð og óðalsrétt.

33. gr.
Ef nýbýli í einkaeign kemst í niðurníðslu, að dómi nýbýlanefndar, þannig að 

húsum og m annvirkjum  er eigi viðhaldið, er styrkur ríkisins til stofnunar býlisins 
endurkræfur, og má þá selja býlið til lúkningar honuin, ef þörf krefur.

Um framlög ríkissjóðs og lán til nýbýla og samvinnubyggða.
34. gr.

Til ræ ktunar nýbýlis, sem stofnað er eftir lögum jiessum, svo og til bygginga á 
því, má verja allt að 3500 kr. i styrk á hvert býli. Þó skal styrkur aldrei vera hærri 
en það, að hann nemi Vn af stofnkostnaði býlisins. Stvrkur ríkisins greiðist eftir 
því sem um semst milli nýbýlanefndar og þess, er nýbýlið reisir, með vinnu eða pen- 
ingum, og greiðist eftir því sem framkvæmd við byggingar og nýrækt miðar áfram, 
en þó aldrei fyrr til nýbýla, sem eru í einkaeign, en byrjað er á byggingum.



35. gr.
Stofnuð skal lánadeild, er nefnist nýbýlasjóður. Hún skal veita lán til að reisa 

nýbýli og samvinnubyggðir. Nýbýlasjóður hefir heimild til að gefa út verðbréf, er 
innleysist á 20—40 árum, og skal gerð bréfanna og nánara fyrirkom ulag um sölu 
þeirra ákveðið af ráðuneytinu með reglugerð. Bréfin skulu tryggð með ábyrgð rík- 
issjóðs.

36. gr.
Úr nýbýlasjóði skal veita lán til stofnunar nýbýla, og má það vera allt að 3500 

kr. á býli, og þó aldrei yfir 1Ai af stofnkostnaði býlisins. Lánin skulu veitt gegn 1. 
veðrétti í býlinu, sé landið óveðsett, ella með síðari veðrétti og uppfærslurétti.

Á undan láni nýbýlasjóðs má aðeins hvíla:
a. Hæfilegt kaupverð óræktaðs lands býlisins, að dómi nýbýlastjórnar, og þó aldrei

yfir 1500 kr., og
b. 50% af verðmæti varanlegra m annvirkja, er landinu kann að fylgja, og skal

lán ú r nýbýladeild vera þeim mun lægra, er slíku láni nemur, þannig, að það
ásamt láni úr nýbýlasjóði fari ekki fram úr 3500 kr.
Lán nýbýlasjóðs afborgast á 20—40 árum, eftir gerð húsa. Vextir af þeim séu 

ekki hærri en greiða þarf af verðbréfum, sem sjóðurinn gefur út.

37. gr.
Með hvers árs fjárlögum skal ákveðið, hve mikið fé sé lagt til stofnunar nýbýla 

á komandi ári. Skal þá nýbýlanefnd gera tillögur um, hvaða um sækjendur skuli sitja 
fyrir um styrk og hvernig honum skuli skipt milli þeirra. Á sama hátt gerir nýbýla- 
nefnd tillögur til stjórnar Búnaðarbankans um lánveitingar ú r nýbýlasjóði. Tillögur 
nefndarinnar um styrkveitingu til nýbýla skal leggja fyrir landbúnaðarráðherra, 
sem tekur um þær fullnaðarákvarðanir í samráði við nýbýlastjóra.

38. gr.
Ábúendur allra nýbýla og samvinnubyggða, sem stuðnings njóta samkvæmt lög- 

um þessum, skulu greiða fyrningargjald af íbúðarhúsum býlisins. Fyrningargjaldið 
miðast við varanleik húsanna og er ákveðið af nýbýlastjórn i eitt skipti fy rir öll 
sem jafn t hundraðsgjald, og skal það ekki vera yfir 1% af kostnaðarverði þeirra.

Fyrningargjaldið skal lagt í sjóð, er nefnist endurbyggingarsjóður nýbýla og 
samvinnubyggða. Sjóðinn skal ávaxta í nýbýlasjóði, og annast sýslumenn innheimt- 
una á manntalsþingum, og fylgir gjöldunum lögtaksréttur.

Hvert nýbýli og hver samvinnubyggð hefir sérreikning í sjóðnum og á tilkall 
til séreignar sinnar, þegar endurreisa þarf hús býlisins.

Að fengnum tillögum nýbýlastjóra, setur landbúnaðarráðherra með reglugerð 
nánari fyrirmæli um sjóðinn.

39. gr.
Nýbýlastjóri skal halda skýrslu yfir nýbýli og samvinnubyggðir, sem reistar 

verða samkvæmt lögum þessum. Skal nákvæmlega skýrt frá stofnkostnaði hvers 
býlis, hvað ríkið hefir veitt til þeirra sem styrk, um allar lántökur vegna þeirra 
og um eigin framlög nýbýlinga.

Árlega skal færa í skýrslur þessar allar ársgreiðslur býlanna af lánum sínum. 
Þá skal og nýbýlastjóri afla sér þeirra upplýsinga, sem unnt er, um rekstrarafkom u 
hvers býlis.

í því skyni getur nýbýlastjóri lagt þá kvöð á nýbýlinga, að halda einfalda rekstr- 
arreikninga um afkomu búa sinna, eftir reikningsfyrirmyndum , sem nýbýlastjórn 
gefur út.

Heildarskýrslur um þessi efni er nýbýlastjórn heimilt að birta öðruhverju.



V. KAFLI 
Um teiknistofu.

40. gr.
Stofna skal sérstaka teiknistofu, er nefnist teiknistofa landbúnaðarins.

41. gr.
Verkefni teiknistofunnar er að gera uppdrætti að húsum, sem lán eða styrkur 

er veittur til ú r byggingar- og landnámssjóði, nýbýlasjóði, ræktunarsjóði eða öðrum 
opinberum sjóðum, sem til eru eða stofnaðir kunna að verða að tilhlutun ríkisins 
til að veita lán eða styrki til húsagerðar í sveitum. Skal það vera skilyrði fyrir lán- 
um eða styrkveitingum úr slíkum sjóðum, að teiknistofan hafi gert eða samþykkt 
uppdrætti að húsunum.

42. gr.
Teiknistofan skal láta gera uppdrætti að einföldum og ódýrum húsgögnum, 

hentugum fyrir alþýðu til sveita og við sjó. Heimilt er teiknistofunni að leita aðstoðar 
íslenzkra listamanna og smíðameistara utan stofnunarinnar um gerð húsgagna, til 
að fá þau sem smekklegust og í þjóðlegum stíl. Allir, sem rétt hafa til lána ú r sjóð- 
um þeim, er um ræðir í 41. gr„ svo og stjórnir byggingarfélaga verkamanna og 
samvinnubyggðafélaga, skulu endurgjaldslaust fá teikningar af húsgögnum, eftir 
þvi sem teiknistofan getur í té látið.

43. gr.
Nú verður komið á fót verkstæðum við bændaskóla, héraðsskóla eða annarsstað- 

ar til þess að annast smíði á húsgögnum, hentugum fyrir alþýðu, og skal þá teikni- 
stofan veita verkstæðum þessum alla nauðsynlega aðstoð, svo að þau geti komið 
að sem almennustum notum við smíði húsgagna

44. gr.
Teiknistofan skal veita bændum leiðbeiningar um byggingarkostnað, efnisval 

og annað, er við kemur húsagerð. Hún skal gefa út handbók með almennum leið- 
beiningum i þessum efnum og fyrirm vndar uppdráttum  að húsum og húsgögnum. 
Teiknistofunni ber að fvlgjast með erlendum og innlendum nýjungum í húsagerð, 
rannsaka þær og gera tilraunir með það, er til fram fara mætti verða i gerð og notk- 
un húsa, eftir því sem við verður komið.

45. gr.
Landbúnaðarráðherra skipar forstöðumann teiknistofunnar og ákveður laun 

hans, unz þau verða ákveðin í launalögum. Forstöðum aður annast stjórn teikni- 
stofunnar, í samráði við stjórn Búnaðarbanka íslands og nýbýlastjórn. Forstöðu- 
maður ræður sér menn til aðstoðar, að fengnu samþvkki stjórnar Búnaðarbanka 
íslands.

46. gr.
Kostnaður við rekstur teiknistofunnar greiðist úr sjóðum þeim, er lán eða styrki 

veita til húsabygginga í sveitum, sbr. 41. gr. Greiðsla hvers sjóðs skal ákveðin af 
landbúnaðarráðherra í sem réttustu hlutfalli við það fjármagn, sem sjóðurinn veitir 
til bygginganna.

VI. KAFLI
Um viðhaldsskyldu, söluskilvrði o. fl.

47. gr.
Skylt er ábúanda að halda vel við byggingum þeim, sem lán eða styrkur hefir 

verið veitt til frá byggingar- og landnámssjóði. Trúnaðarmenn, er stjórn hans skipar,



2 eða fleiri í hverjum hreppi, skulu hafa eftirlit með viðhaldi bygginganna og til- 
kynna stjórn sjóðsins, ef því er í einhverju ábótavant.

48. gr.
Nú verða ábúendaskipti með sölu að fasteign, sem stendur í skuld við byggingar- 

og landnámssjóð, eða hefir fengið styrk frá honuin, og er þá enginn kaupsam ningur 
gildur um eignina, nema með árituðu samþykki sjóðsstjórnarinnar. Söluverð slíkr- 
ar fasteignar má ekki vera hærra en síðasta fasteignamat sýnir, að viðbættu virð- 
ingarverði þeirra mannvirkja, er unnin hafa verið frá því er síðasta fasteignamat fór 
fram. Þó skal frá því draga nýbýlastyrk, eða bvggingarstyrk, ef veittur hefir verið til 
hlutaðeigandi jarðar, en gæta þess, ef jörðin i heild hefir fallið í verði frá því styrk- 
urinn var greiddur, að verðfallið sé þá einnig reiknað hlutfallslega á styrknum. Mat 
sker úr uin þetta atriði, ef ágreiningur verður.

Ef um opinbera eign er að ræða, ber að leigja hana samkvæmt lögum um erfða- 
ábúð og óðalsrétt, en ella má eftirgjaldið ekki vera hærra en 5% landverðs, að við- 
bættum 4% húsaverðs, að frádregnum styrk, allt miðað við síðasta fasteignamat og 
virðingarverð umbóta, er siðan hafa verið gerðar.

Ef fasteign er seld eða leigð hærra en hér segir, fellur lán það, er á eigninni 
hvílir, í gjalddaga fyrirvaralaust, enda er þá og heimilt að krefja eiganda um end- 
urgreiðslu á veittuin bvggingarstyrk, að nokkru eða öllu levti, eftir rnati.

Matsgerðir þær, er um ræðir í grein þessari, skulu framkvæmdar af 2 dómkvödd- 
um mönnum.

49. gr.
Landbúnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði, er nauðsynleg þykja 

um framkvæmd laga þessara.
50. gr.

Um endurskoðun byggingar- og landnámssjóðs, starfsskýrslu o. fl. fer eins og 
fyrir er mælt í lögum nr. 31 14. júní 1929, um Búnaðarbanka íslands.

51. gr. .
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 35 7. nóv. 1928, um byggingar- og 

landnámssjóð, og breyting á þeim lögum, nr. 54 8. sept. 1931, lög nr. 25 1. febr. 
1936, um nýbýli og samvinnubyggðir, og breyting á þeim lögum, nr. 97 23. júní 1936, 
og lög nr. 40 13. júní 1937, um framlög ríkisins til endurbygginga á sveitabýlum.

52. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Bráðabirgðaákvæði.
Þar til ákvæði 11. og 12. gr. laga nr. 87 frá 1933, um húsabótaskyldu landsdrott- 

ins, koma til framkvæmda, er heimilt að veita ábúendum á jörðum, sem eru í einka- 
eign, styrk samkvæmt III. kafla laga þessara, enda nái ákvæði 47. og 48. gr. laganna 
til slíkra jarða.

Ed. 212. Breytingartillaga
við frv. til 1. um bvggingar- og landnámssjóð.

Erá Páli Zóphóníassyni.

Við 13. gr. Aftan við 1. málsl. komi nýr málsl., er orðist svo:
Þó skulu þeir umsækjendur að öðru jöfnu ganga fyrir, er orðið hafa fvrir 

verulegu tjóni á húseignum sínum, vegna óviðráðanlegra orsaka, svo sem jarð- 
skjálfta, bruna, stórviðra o. s. frv.



Ed. 213. Breytingartillaga
við frv. til 1. um bráðabirgðatekjuöflun rikissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og 
sveitarfélaga.

F rá  Þorsteini Þorsteinssyni.

Við 4. gr. 1 stað „g. til Steingrímsfjarðarheiðarvegar . . .  allt að 12000 kr.“ kom i:
g. Til Stykkishólmsvegar ...........................................................................  allt að 6000 kr.
h. — Suðurdalavegar.................................................................................... — — 6000 —

Ed. 214. Frumvarp til bifreiðalaga.

(E ftir 2. um r. í Ed.).

I. KAFLI 
Almenn ákvæði.

1. gr.
Bifreið nefnist í lögum þessum sérhvert ökutæki, sem knúið er áfram  með 

aflvél í ökutækinu sjálfu og eigi rennur á spori.
Undanþegin lögunum eru þau vélknúin ökutæki, sem eingöngu eru notuð 

við jarðy rk ju  eða vegavinnu, þó eigi vatnsbifreiðar. Einnig eru undanþegnir pall- 
vagnar á lágum hjólum , sem notaðir eru til vöruflutninga að og frá skipi. Eng- 
inn má stjórna slikum  ökutækjum , nema hann sé fullra 18 ára að aldri. Að öðru 
leyti getur dóm sm álaráðherra ákveðið með reglugerð, hvort frekari skilyrða skuli 
krafizt, svo og um akstur og notkun ökutækja þessara.

Rísi ágreiningur um það, hvort ökutæki sé háð ákvæðum þessara laga eða þeim 
reglum, er settar verða samkvæmt þeim, úrskurðar dóm sm álaráðherra endanlega 
um málið, en lðita skal áður umsagnar fjárm álaráðuneytisins, sé um afgjaldsskyldu 
að ræða.

Lögreglubifreiðar, slökkviliðsbifreiðar og sjúkrabifreiðar eru undanþegnar á- 
kvæðum laga þessara um hámarkshraða, en dóm sm álaráðherra getur ákveðið, að 
þessar bifreiðar skuli nota ákveðin einkenni og merki og jafnfram t bannað öðrum 
bifreiðum notkun þeirra. Ennfrem ur getur dóm sm álaráðherra undanþegið þessar 
og fleiri tegundir bifreiða í opinberri þjónustu ákvæðum laga þessara með þeim 
skilyrðum, er hann telur nauðsynleg.

Bifreiðar, sem i einstökum tilfellum eru notaðar til flutnings sjúkra eða slas- 
aðra, eða annars slíks flutnings, er ekki þolir bið, eru, meðan þær eru i þeirri notkun, 
undanþegnar ákvæðum þessara laga og reglna, sem samkvæmt þeim kunna að verða 
settar um hám arkshraða, svo og um takm arkanir á akstri á ákveðnum tíma og 
vegum, en sá, er notar bifreið þannig, skal innan sólarhrings i síðasta lagi til- 
kynna lögreglunni aksturinn. Meðan bifreið er notuð samkvæmt þessari heimild, 
skal til viðvörunar hvít veifa fest á áberandi stað fram an á bifreiðina.

2. gr.
Sérhver bifreið okal svo gerð, að af notkun hennar leiði ekki óþarfa hávaða, 

reyk, gufu eða óþef.
Heimilt er að nota bifreið til þess að draga aðra bifreið bilaða. Dómsmálaráð- 

herra getur ennfrem ur með reglugerð heimilað, með þeim skilyrðum, sem nauð- 
synleg þykja, að bifreiðar séu notaðar til þess að draga vélalausa flutningsvagna



og óskrásettar bifreiðar. Akvæði laga þessara gilda mn ökutæki þau, sem dregin 
eru, eftir. þvi sem við á.

3. gr.
Ráðherra sá, er fer með vegamál, ákveður með reglugerð, að fengnum tillögum 

vegamálastjóra, hver megi vera mesta þvngd hlaðinnar hifreiðar, svo og vagns, 
sem bifreið dregur. Binda má hám arksþvngd við akstur á nánar tilteknum  vegar- 
köflum, miðað við hurðarþol vega og brúa.

Vegam álaráðherra getur, að fengnum tillögum hlutaðeigandi bæ jarstjórnar eða 
sýslunefndar og vegamálastjóra, að því er snertir vegi utan kaupstaða og kaup- 
túna, takm arkað eða bannað umferð bifreiða á götum, vegum eða vegarköflum, 
með öllu eða um tiltekinn tíma, ef slík umferð telst hættuleg eða vera til sérlegra 
óþæginda.

4. gr.
Vegamálaráðherra getur, að fengnum tillögum vegainálastjóra, sett reglur um 

gerð hjólbarða, er nota megi á bifreiðum.

5. gr.
í hverri bifreið skulu vera traust stjórntæki, og skal auðvelt að hafa með þeim 

fullt vald vfir bifreiðinni.
í hverri bifreið skulu hem lar vcra svo gerðir og ætíð í þvi ástandi, að stöðva inegi 

bifreiðina trvggilega og fljótt.
6. gr.

A hverri bifreið skal vera horn til þess að gefa með hljóðmerki. Skal vel og 
haganlega iun það búið og það gefa frá sér skýrt og þægilegt hljóð.

7. gr.
Á bifreiðum skulu vera Ijósker, er séu tendruð frá því hálftím i er liðinn frá 

sólsetri og þangað til hálftími er til sólaruppkomu, og einnig í þoku.
Á fjórhjóla bifreiðum skulu vera tvö fram ljósker og m innst eitt afturljósker. 

Fram ljóskerin skulu hafa hvítt eða daufgult ljós og bæði sama Ijósmagn. Þau 
skulu vera sitt til hvorrar hliðar fram an á bifreiðinni og lýsa akbrautina fram- 
undan nægilega til þess að skapa nauðsynlega yfirsýn fvrir ökum anninn og sett 
og stillt þannig, að geislar þeirra valdi sem m innstum  óþægindum þeim vegfar- 
endum, er á móti koma. Afturljóskerið skal sýna rau tt Ijós beint aftur, en lýsa jafn- 
fram t aftara skrásetningarm erki bifreiðarinnar nægjanlega með hvítu ljósi.

Um Ijóskerið má ekki búa svo, að hægt sé að slökkva á því frá ökumannssætinu 
eða inni í bifreiðinni, á meðan Ijós er á fram ljóskerunum.

Dragi bifreiðin einn eða fleiri vagna, skal afturljós vera á vagninum, sem dreg- 
inn er, og séu þeir fleiri en einn, þá á þeim aftasta.

Á tvíhjóla bifreiðum (bifhjólum) skal vera eitt fram ljósker með hvítu eða dauf- 
gulu Ijósi, er lýsi akbrautina na'gjanlega og á þann hátt, sem segir í 2. mgr., og 
eitt afturljósker, er sýni rau tt Ijós beint aftur, en lýsi skrásetningarm erki bifreið- 
arinnar með hvitu Ijósi.

Dómsmálaráðherra getur sett nánari reglur uin Ijósaumbúnað bifreiða og um 
notkun fleiri Ijóskera, ef þörf þykir.

8. gr.
Dómsmálaráðherra getur með reglugerð ákveðið, að á vöru- og inannflutninga- 

bifreiðum skuli vera spegill, og sé honuni þannig fvrir komið, að ökumaðurinn geti 
séð í honum umferðina fvrir aftan bifreiðina.

9. gr.
I sérhverri fjórhjóla bifreið skal vera hraðamælir, er sýni hraða bifreiðarinnar 

og farna vegalengd á hverjum tíma.



10. gr.
Stýri, hem lar og tæki til að gefa merki með skulu þannig gerð og þeim.svo fyrir 

komið, að þau séu auðveld i notkun. Skal ökumaðurinn geta beitt þeim án þess að 
beina athyglinni frá akbrautinni eða umferðinni.

11. gr.
Bifreiðar skulu svo gerðar, að þær geti farið eftir kröppum  bugum og auðvelt 

sé að snúa þeim. Sé bifreið þyngri en 350 kg., skal aflvélin geta knúið hana aftur 
á bak sem áfram.

12. gr.
Ekki má nota breiðari bifreiðar en svo, að mesta breidd þeirra utanmáls sé 

192 cm. Þó getur vegamálaráðherra, að fengnuin tillögum vegamálastjóra, veitt 
undanþágu frá þessu.

1 3 . g r .
í hverri bifreið skal vera spjald með áletrun, er sýni framleiðsluverksmiðju 

og framleiðslunúmer bifreiðarinnar.

II. KAFLI
Um tilkynningu, skoðun og skrásetningu bifreiða.

14. gr.
Sérhver bifreiðareigandi (umráðam aður bifreiðar) skal senda lögreglustjóranum 

í þvi umdæmi, sem hann er búsettur í, tilkynningu um bifreið sína, áður en hún er 
tekin í notkun.

Er lögreglustjóri hefir fengið tilkynningu um bifreið, lætur hann eftirlitsm ann 
bifreiða, er dómsmálaráðherra skipar, framkvæma skoðun á bifreiðinni, og sker 
hann ú r um það, hvort hún fullnægi kröfum  þessara laga og reglugerða, er settar 
kunna að verða samkvæmt þeim, og yfirleitt, hvort bifreiðin er þannig byggð og 
gerð, að notkun hennar sé hættulaus.

Fullnægi bifreiðin, að áliti eftirlitsmanns, settum reglum, skrásetur lögreglu- 
stjóri bifreiðina. Til skrásetningar bifreiða heldur lögreglustjóri sérstaka bók, bif- 
reiðaskrá, og skráir í hana nauðsynlegar upplýsingar um bifreiðina og eiganda 
hennar, en dómsmálaráðherra ákveður nánar um form og innihald skrárinnar. 
Jafnfram t skal sett spjald með umdæmistölumerki bifreiðarinnar aftan á hana og 
framan. Skrásetningarmerki læ tur lögreglustjóri í té fulltilbúin, gegn gjaldi, sem 
dómsmálaráðherra ákveður. Merkin skulu ávallt vera vel læsileg, og má á engan 
hátt hylja þau, er bifreiðin er í notkun. Eftirlitsm aður bifreiða ákveður að skoðun 
lokinni, hve marga farþega bifreið megi flytja, þar á meðal sérstaklega, hve marga 
i sætum við hlið ökumanns, og rita r það í skoðunarvöttorð sitt. Skal ávallt geyma 
það i bifreiðinni sjálfri, og má aldrei flytja fleiri farþega í bifreið en skoðunar- 
vottorð tiltekur.

Eftirlitsm aður ákveður, hve m ikinn þunga vörubifreiðar megi flytja og skráir 
það í skoðunarvottorð. Má aldrei hlaða bifreið meira en heimilað er. Eftirlitsm enn og 
löggæzlumenn geta í einstökum tilfellum ákveðið fyrirkomulag á hleðslu bifreiðar, 
og er bifreiðaeigendum og ökumönnum þá skylt að hlíta þeim fyrirmælum.

Lögreglustjóri getur í einstökum tilfellum heimilað akstur bifreiða, sem ekki 
eru skrásettar, eftir reglum, sem dómsmálaráðherra setur. Má í þessuin reglum 
Akveða, að gjald skuli koma fyrir leyfið.

Fyrir skrásetningu og skoðun bifreiðar greiðir eigandi gjald til ríkiSsjóðs, sem 
dóm sm álaráðherra ákveður.



15. gr.
Glatist skrásetningarm erki bifreiðar eða verði það ónothæft, skal það þegar til- 

kynnt lögreglustjóranuin í umdæmi því, þar sem bifreiðin er skrásett, en sé hún 
stödd í öðru umdæmi, þá jafn fram t lögreglunni þar.

16. gr.
Verði eigandaskipti (eða um ráðamanns) að skrásettri bifreið, skal bæði hinn fyrri 

og hinn nýi eigandi (umráðam aður) tafarlaust tilkynna það lögreglustjóra í því um- 
dæmi, þar sem bifreiðin er skrásett. Sé nýi eigandinn búsettur utan þess, skal hann 
jafnfram t tilkynna lögreglustjóranum í sinu umdæmi eigandaskiptin, og skal bif- 
reiðin þá skráð að nýju þar, en afskráð i umdæminu, sem hún fluttist frá.

Flytji eigandi (umráðam aður) bifreiðar búferlum með bifreið sína í annað lög- 
sagnarumdæmi, skal hann senda tilkynningu um flutninginn til lögreglustjóra 
beggja um dæm anna. Skal bifreiðin þá afskráð í umdæmi því, er hún flu ttist frá, en 
skráð að nýju í umdæmi þvi, sem hún flyzt í, og fær hún þar ný skrásetningarmerki. 
Sé aðeins um 6 mánaða eða skemmri dvöl að ræða í öðru umdæmi, er um skráning 
ekki nauðsynleg.

Um leið og bifreið er afskráð, skal afhenda lögreglustjóra skrásetningarm erkin 
endurgjaldslaust.

17. gr.
Dómsmálaráðherra skipar eftirlitsmenn bifreiða eftir þörfum og ákveður um- 

dæmi þeirra og starfssvið, réttindi þeirra og skyldur. Skulu eftirlitsmenn vera sér- 
fróðir í öllum þeim málum, er bifreiðar varða, bæði að því er snertir gerð og 
akstur bifreiða, meðferð benzíns og annara eldfimra efna, sem notuð eru í sam- 
bandi við bifreiðar, svo og lög þau og reglur, er um þær gilda. Dómsmálaráðherra 
setur nánari reglur um hæfni eftirlitsm anna og gefur þeim erindisbréf að öðru leyti 
um eftirlitið, eftir því sem þurfa þykir.

Skrásetningargjaldi og skoðunargjaldi (sbr. 14. gr.) skal verja til þess að greiða 
kaup eftirlitsm anna og annan kostnað við eftirlitið samkv. reglum, er dómsmála- 
ráðherra setur.

Lögreglustjórar eða eftirlitsm enn bifreiða geta, hvenær sem er, krafizt þess, að 
bifreið, sem skrásett er eða notuð í umdæmi þeirra, sé færð til skoðunar á til- 
tekinn stað í umdæminu, svo ganga megi ú r skugga um, hvort hún sé i lögmæltu 
standi. Dómsmálaráðherra getur fyrirskipað sérstaka skoðun með skömmu milli- 
bili á bifreiðum, sem notaðar eru til mannflutninga.

Lögreglumönnum og eftirlitsmönnum er heimilt, hvenær sem er, að stöðva bif- 
reiðar og skoða þær samstundis og athuga ökuskirteini bifreiðarstjóra. Slika skoðun 
skal aðallega fram kvæm a í því skyni að prófa um búnað stýris og hemla bifreiðar- 
innar.

Komi það í ljós, að bifreið fullnægir ekki lengur lögum og reglum, eða bifreið 
er eigi færð til skoðunar, er það hefir verið fyrirskipað, getur lögreglustjóri bannað 
notkun hennar og tekið af henni skrásetningarmerkin, unz bætt hefir verið ú r þvi, 
sem áfátt var eða vanrækt.

18. gr.
Eigandi (umráðam aður) bifreiðar ber ábyrgð á þvi, að bifreiðin sé ávallt i lög- 

mæltu ástandi.
19. gr.

Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um tilkvnningu, skoðun, flutning, skrá- 
setningu og afskráningu bifreiða. Hann getur og, að fengnum tillögum vegamála- 
stjóra, sett nánari reglur um gerð og notkun bifreiða, til örvggis um ferðinni, svo 
og sérstakar reglur um gerð og notkun ökutækja, sem knúin eru með eimvél eða 
kolagasi. Ennfrem ur setur hann reglur um geymslu og meðferð á benzíni og öðr- 
um eldfimum efnum, sem notuð eru til bifreiða.



III. KAFLI 
Um bifreiðarstjóra.

20. gr.
Enginn iná stýra bifreið, nema hann hafi fengið til þess ökuskirteini hjá lög- 

reglustjóra. í ökuskirteininu skal vera mynd af bifreiðarstjóranum , og skal hann 
ávallt hafa skírteinið hjá sér, er hann ekur hifreið, og sýna það, er löggæzlumenn 
eða eftirlitsmenn bifreiða krefjast þess.

Skilyrði til þess að öðlast ökuskírteini eru þau, að umsækjandinn sé fullra 18 
ára að aldri, sé áreiðanlegur, samvizkusamur og reglusamur, hafi góða sjón og heyrn 
og sé nægjanlega hraustur andlega og likamlega, að hann hafi notið kennslu í akstri, 
að honum hafi verið veitt fra*ðsla um meðt’erð benzíns og annara eldfimra efna, sem 
notuð eru í sambandi við bifreiðar, og loks að hann hafi staðizt próf í akstri, með- 
ferð bifreiða, bifreiðavéla, benzíns og annara eldfimra efna, umferðareglum 
og bifreiðalögum. Próf þetta framkvæma sérfróðir menn, er dómsmálaráðherra 
skipar til þess. Lögreglustjóri getur neitað um ökuskírteini, ef varhugavert þykir 
með tilliti til fyrri hegðunar um sækjanda að veita honum það.

Dómsmálaráðherra getur leyft, að sérstök ökuskírteini séu veitt mönnum, enda 
þótt þeir fullnægi ekki almennum kröfum  11111 líkamshrevsti, og setur þá nánari 
reglur uin innihald skírteinisins.

Enginn getur fengið leyfi til að aka leigubifreið til m annflutninga, neina hann 
sé fullra 20 ára að aldri, og getur dóm sm álaráðherra sett reglur um, að fullnægja 
skuli frekari skilyrðum til þess að öðlast ökuskírteini, er heim ilar akstur slikra 
bifreiða.

Dómsmálaráðherra setur reglur um, með hvaða skilyrðum þeir, sem litlend 
ökuskirteini hafa, megi aka bifreið hér á landi.

Ökuskírteinið gildir í 5 ár frá því það er gefið út. Lögreglustjóri getur þó hve- 
nær sem er svipt mann því, ef það upplýsist, að viðkomandi fullnægir ekki lengur 
settum skilyrðum til þess að öðlast ökuskírteini. Ef endurnýjunar á ökuskírteini 
er óskað að 5 árum liðnum, verður viðkomandi að færa sönnur á það fyrir lög- 
reglustjóra að nýju, að hann fullnægi skilyrðunum til þess að fá ökuskirteini. Lög- 
reglustjóri ákveður, hvort viðkomandi skuli þá að nýju ganga undir bifreiðar- 
stjórapróf.

21. gr.
Bifreiðarstjóraefni mega því aðeins æfa sig í bifreiðaakstri, að við hlið nem- 

andans í bifreiðinni sitji ökukennari, og telst ökukennarinn þá stjórnandi bifreið- 
arinnar. Nemandinn telst þó stjórnandi bifreiðarinnar, er prófakstur fer fram. Rétt- 
indi til kennslu í akstri og meðferð bifreiða hefir sá, sem er 25 ára að aldri og hefir 
ökuskírteini, er heimilar honum akstur leigubifreiða til mannflutninga.

Æ fingar nemenda í akstri tvíhjóla bifreiða mega aðeins fara fram undir stjórn 
og umsjón ökukennara. Rétt til þess að hafa á hendi kennslu í akstri og meðferð 
tvihjóla bifreiða hafa þeir, sem hafa ökuskírteini, eru 25 ára að aldri og m innst 1 
árs æfingu í akstri slíkra bifreiða. Ökukennarinn her ábvrgð á, að akstursæfing- 
arnar fari fram á þeim stöðuin og ineð þeim hætti, að telja megi hættulaust fyrir 
aðra umferð, er tekið er tillit til kunnáttu nemandans.

Engum má veita æfingu i akstri, nema hann hafi aldur til þess að fá ökuskir-
teini.

Bifreiðar, sem notaðar eru við kennslu, skulu að aftan og framan hera greini-
leg spjöld með áletruninni „kennsluhifreið“. Dómsmálaráðherra getur ákveðið, að
kennslubifreiðar séu með tilliti til kennslunnar búnar sérstökum örvggistækjum.

Kennsluakstur má fara fram þar, sem akstur bifreiða er levfður, en þó getur 
lögreglan bannað slíkan akstur á ákveðnum götum og vegum, er slíkt bann þykir 
nauðsynlegt.



Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um kennslu og próf hifreiðarstjóra og 
ákveður gjald það, er greiða skal fyrir prófið. Má ákveða, að auk fyrrgreindra skil- 
vrða skuli menn einnig verða að fá löggildingu dóm sm álaráðuneytisins til þess að 
mega veita kennslu í bifreiðaakstri.

22. gr.
Eigandi (umráðam aður) bifreiðar má ekki fela stjórn hennar manni, sem eigi 

hefir ökuskírteini.
Þegar lögreglan krefst þess, er eiganda (umráðam anni) skylt að upplvsa, hverjir 

hafi ekið bifeiðinni og stjórnað henni á hverjum  tíma.

2 3 ‘ § r ‘Enginn má neyta áfengis við bifreiðarakstur. Enginn má aka bifreið eða reyna 
að aka bifreið, er hann er undir áhrifum  áfengis. Ef ástæða er til að ætla, að maður 
hafi brotið gegn þessu fyrirmæli, getur lögreglan fært hann til læknis til rannsókn- 
ar, og er þá viðkomanda skylt að hlíta þeirri meðferð, sem læknirinn telur nauðsyn- 
lega vegna rannsóknarinnar, þar á meðal, að tekið sé úr honum blóðsýnishorn. Dóms- 
m álaráðherra setur nánari reglur um læknisrannsóknina. Það er bannað að fá þeirn, 
sem er undir áhrifum  áfengis, stjórn bifreiðar.

Þegar m aður á opinberum veitingastað er undir áhrifum  áfengis, og veitinga- 
maðurinn eða þjónn hans vita eða hafa ástæðu til að ætla, að hann ætli í þessu á- 
standi að aka bifreið, þá er veitingamanninum eða þjóni hans skylt að gera það, 
sem þeim er unnt, til þess að hindra hann í að aka eða reyna það, þar á meðal með 
því að gera lögreglunni aðvart.

Enginn má aka eða reyna að aka bifreið, ef hann vegna ofreynslu, svefnleysis, 
undanfarandi neyzlu áfengis eða æsandi eða deyfandi lyfja eða annara slíkra or- 
saka er haldinn slíkri þreytu eða sljóleika, að hann geti eigi á tryggilegan hátt 
stjórnað bifreiðinni. Það telst til þyngingar við ákvörðun refsingar, ef m aður 
hefir í slíku ástandi ekið leigubifreið til m annflutninga. Tóbaksreykingar eru bann- 
aðar við bifreiðaakstur.

Ákveða má í reglugerð lágmark hvíldartima í sólarhring hverjum  fyrir bifreiðar- 
stjóra, með hæfilegri hliðsjón af hættu, sem stafað getur af ofþreytu eða svefnleysi.

24. gr.
Bifreiðarstjóri skal ávallt gæta þess, að öll tæki í bifreiðinni, einkum stjórn- 

tæki, hemlar og m erkjatæki, séu í lagi.

IV. KAFLI
Um akstur á götum, vegum og öðrum svæðum.

25. gr.
Akstur bifreiða er heimill á öllum götuin, veguin og svæðum, sem opin eru fyrir 

umferð almennt, nema því aðeins, að takm arkað sé samkvæmt heimild í lögum eða 
lögreglusamþykktum að því er snertir einstaka vega- eða götukafla.

26. gr.
Ökuhraðanum skal ávallt haga eftir gerð bifreiðarinnar, umferðinni og ástandi 

vegarins. Hraðinn má aldrei vera meiri en svo, að stöðva megi bifreiðina á % þess 
hluta vegarins, sem auður er og hindranalaus fram undan og bifreiðarstjóri hefir 
útsýn yfir.

í kaupstöðum, kauptúnum  og ámóta þéttbýli má ökuhraðinn aldrei vera meiri 
en 30 kílóm etrar á klukkustund. Utan þessara staða má hraðinn vera meiri, ef næg 
útsýn er yfir veginn, og ökumaður samt sem áður getur fullnægt öllum skyldum sín-



um, þó aldrei meiri en 55 kilónietrar á klnkkustund. Þegar ekið er með ljósum, 
má hraðinn aldrei vera meiri en 35 kílóm etrar á k lukkustund. Dóm smálaráðherra 
getur sett reglur um lægri hám arkshraða fyrir þungar bifreiðar.

Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum vegamálastjóra, sett nánari regl- 
ur 11111 ökuhraðann, þar á meðal ákveðið Iægri hám arkshraða en að fram an greinir, 
sérstaklega fyrir þungar bifreiðar. í kaupstöðum  og kauptúnum  má setja slíkar 
reglur í lögreglusamþykktum.

Fram angreindur hámarkshraði er því aðeins heimill, að akbrautin sé óhindruð 
og yfirsýn nægileg og að umferð frá hliðarbrautum  verði séð í tæka tíð. Á ljósa- 
tima m á eigi aka hraðar en brautarlýsingin, þar á meðal lýsingin frá ljóskerum 
bifreiðarinnar, leyfir. Ökuhraðanum skal ávallt stilla svo i hóf, sem telja verður 
nauðsynlegt vegna um ferðarinnar, og aldrei er heimilt að aka fram úr ökutæki eða 
vegfaranda, nema akbrautin sé auð og óhindruð á nægjanlega löngu svæði fram- 
undan. Ennfrem ur er hannað að aka fram úr öðru ökutæki á vegamótum. Til hleðslu 
á bifreiðum skal vandað eftir föngum, en sé hleðsla bifreiðar mikil fyrirferðar, skal 
draga úr hraðanum  svo sem þörf er til öryggis um ferðinni.

Þar sem ökum aðurinn sér stu tt fram  á veginn, í kröppum  bugðum við vega- 
mót eða gatnamót, þar sem vegurinn er sleipur og þar sem mikil umferð er, má 
ekki aka hraðar en svo, að stöðva megi vagninn þegar í stað. Sé blevta eða for á 
veginum, skal aka svo gætilega, að ekki slettist á aðra vegfarendur.

Þar sem lögreglan af sérstökum ástæðum telur frekari takm örkun ökuhrað- 
ans nauðsvnlega, má skipa svo fyrir með því að festa upp spjald við akbrautina 
með þar að lútandi áletrun.

27. gr.
Skylt er bifreiðarstjóra í akstri og meðferð bifreiðar að sýna nauðsynlega að- 

gæzlu og varkárni gagnvart nærstöddum og annari umferð yfirleitt, svo og vegna 
þeirra, sem bifreiðin flytur.

Verði fundin upp tæki, sem reynast nothæf til að hindra, að á vegfarendur eða 
annað það, sem í náinunda er, slettist vegna aksturs bifreiðar i bleytu eða for, getur 
dómsmálaráðherra með minnst árs fyrirvara fyrirskipað, að bifreiðar skuli Ininar 
slíkum tækjum.

28. gr.
Ökumaður bifreiðar skal gefa hljóðmerki í tæka tíð, þegar hætt er við árekstri, 

en notkun hljóðmerkis undanþiggur ekki bifreiðarstjórann skyldu hans til sérstakrar 
varkárni. Hann skal þegar í stað hætta að gefa hljóðmerki og stöðva bifreiðina og 
gangvél hennar, ef nauðsyn krefur, svo sem ef hestar hræðast eða verða óróir, og 
eigi má hann gefa hljóðmerki um leið og bifreiðin fer fram hjá hestum á veginum.

Bannað er að gefa hljóðmerki, nema þegar umferðin gefur tilefni til þess.
Aki bifreið fram á eða mæti hún ökutæki, ríðandi manni eða öðruin vegfar- 

endum, skal ökunlaðurinn gefa hljóðmerki til viðvörunar í tæka tíð og halda Ijif- 
reiðinni nægjanlega til hægri á akbrautinni, ef hann ætlar að aka fram úr, en til 
vinstri, ef umferðin kemur á móti honum. Gefi akandi eða ríðandi maður eða maður 
með gripi bifreiðarstjóra merki, eða ef gripirnir ókyrrast, skal bifreiðarstjórinn bíða 
þess, hvort gerðar eru varúðarráðstafanir, t. d. með því, að maður stígur af baki, 
vikið er til hliðar o. s. frv. Annars er bifreiðarstjóra heimilt að aka áfram, en meðan 
hann ekur fram hjá, skal hann gæta sérstakrar varkárni. Ef nauðsyn krefur, er bif- 
reiðarstjóri skyldur til að aðstoða við að flytja hesta og aðra gripi fram hjá bif- 
reiðinni. Ef ferðamenn með hlaðna vagna hafa neyðzt til að víkja út af vegi fyrir 
bifreið, skal bifreiðarstjóri einnig veita liðsinni sitt, ef þörf gerist, til þess að koma 
vögnunum aftur á veginn.

Ef bifreið m ætir vögnum á þeim stað, þar sem vegurinn er svo mjór, að 
hvorugur kemst fram hjá öðrum, skal bifreiðin aka til baka og nema staðar þar, sem 
hinir komast fram hjá henni. Einnig skal bifreiðarstjóri, ef hann m ætir bifreið eða 
öðrum vegfarendum á ljósatima, lækka fram ljósin, ef unnt er.



Bifreiðarstjóri er skyldur að víkja til vinstri handar fvrir umferð, sem á eftir 
kemur, og hleypa henni fram hjá, ef unn t er.

Hinsvegar skulu vegfarendur jafnan víkja úr vegi fyrir bifreiðum sem öðrum 
vögnum, og aldrei tefja fyrir þeim að óþörfu.

Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum vegamálastjóra, sett nánari 
ákvæði uni akstu r bifreiða til öryggis umferð.

29. gr.
Ef slys vill til þar, sem bifreið er á ferð, skal ökum aður þegar nema staðar, 

skýra frá nafni sinu og heimilisfangi og hjálpa þeim, sem slasazt hefir, ef þörf gerist.

30. gr.
Bifreiðarstjóri ber ábyrgð á því, að bifreiðin gefi ekki frá sér þéttan reyk, valdi 

ekki ónauðsynlegum hávaða eða óþægindum fyrir vegfarendur eða aðra, sem dvelja 
eða búa nálægt akbrautinni, og að gufa eða óþefur stafi ekki frá bifreiðinni frekar 
en óumflýjanlegt er.

31. gr.
Þegar bifreiðarstjóri yfirgefur bifreið, skal hann stöðva vélina og ganga svo 

frá henni, eftir því sem kostur er á, að óviðkoinandi geti ekki sett hana í gang eða 
hún farið i gang sjálfkrafa.

32. gr.
Atvinnumálaráðherra getur sett gjaldskrá, er ákveður fargjöld með leigubif- 

reiðum til mannflutninga. Hann getur og ákveðið, að gjaldmælir skuli vera í slík- 
um bifreiðum.

33. gr.
Dómsmálaráðherra getur sett reglur um leigu á mannflutningabifreiðum  án bif- 

reiðarstjóra.

V. KAFLI 
Um skaðabótaskyldu og vátryggingu.

34. gr.
Verði tjón af notkun bifreiðar á mönnum eða munum, er sá, sem ábyrgð ber 

á henni, skvldur til að bæta það að fullu, nema það sannist, að ekki hafi verið 
hægt að komast h já tjóninu, þótt bæði akstur og ökutæki þess, er tjóninu olli, hefði 
verið í fullu samræmi við settar reglur.

Skaðabóta verður þó eigi krafizt, ef sá, sein tjónið beið, hefir sjálfur af ásettu 
xáði valdið tjóninu eða stuðlað að því. Hafi sá, sem tjónið beið, orðið þess valdandi 
með stórkostlegu gáleysi, getur hann eigi krafizt bóta, nema því aðeins, að eigandi 
(um ráðam aður) eða ökum aður bifreiðarinnar eigi lika sök á því. Þá skiptist tjónið 
að tiltölu við sök þeirra. Ef sá, sem tjónið beið, hefir sýnt af sér gáleysi, 
skal taka tillit til þess við ákvörðun skaðabótanna.

Ef árekstur verður milli bifreiða, tveggja eða fleiri, skiptist tjónið á þær inn- 
byrðis að tiltölu við sök þeirra á slysinu.

Með framangreindum ákvæðum er eigi skertur neinn sá réttur til skaðabóta, 
er leiðir af almennum reglum.

Skaðabótakröfu ásamt kostnaði fvlgir lögveð í bifreiðinni, ef hún, þegar tjónið 
varð, var í notkun eigandans eða lögmæts umráðamanns. Lögveð þetta gengur fyrir 
öðrum skuldum, sem hvíla á bifreiðinni, að fráskildum  opinberum gjöldum.

35. gr.
Eigandi (umráðam aður) bifreiðar ber ábyrgð á henni og er skaðabótaskyldur 

samkvæmt 34. gr.



Noti maður bifreið annars inanns i heimildarleysi, færist skaðabótaskylda eig- 
andans yfir á notandann.

36. gr.
Sérhverjum bifreiðareiganda er skylt að kaupa i trvggingarfélagi, sem viður- 

kennt er af ráðherra þeim, sem fer með trj'ggingarmál, og halda við tryggingu fyrir 
bifreið sina, er nemi kr. 15000 fyrir tvíhjóla bifreiðar og Ur. 30000 fyrir fjórhjóla 
bifreiðar. Skal með þvi tryggð greiðsla, að því leyti sem til hrekkur, á hverri þeirri 
skaðabótakröfu, er þeim kann að verða gert að greiða, sem ábyrgð ber á bifreið- 
inni, þegar slysið eða tjónið bar að höndum.

Fyrir bifreiðar til mannflutninga skal tryggingarupphæðin þó aldrei nema 
minnu en sem svari 5000 krónum á hvern farþega, sem heimilt er að flytja í bif- 
reiðinni.

Tryggingarskylt er ekki ríkið eða stofnanir, sem það ber ábyrgð á, konungur 
og fjölskylda hans, útlendir þjóðhöfðingjar eða sendiherrar og sendiræðismenn ann- 
ara ríkja.

Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um tryggingarskylduna og viðurkenn- 
ingu á tryggingarfélögum.

Iðgjöld, sem tryggingarskjddur bifreiðareigandi skuldar viðurkenndu trygg- 
ingarfélagi, eru lögtakskræf.

Verði tryggingartaki gjaldþrota, skulu iðgjöld þau, sem í gjalddaga eru fallin, 
njóta forgangsréttar í búi hans, samkvæmt 83. gr. 4. tölulið skiptalaganna, og gildir 
það, þó tryggt sé fyrir hærri fjárhæð en lögboðið er.

Tryggingarfélagið hefir endurkröfurétt á hendur tryggingartaka, hafi hann 
valdið tjóninu af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Endurkröfurétti þessum fylgir 
lögveð samkvæmt reglunni í 34. gr. síðustu málsgr., þó þannig, að veðband það, sem 
ræðir um í þeirri grein, gangi fyrir. Bannað er að kaupa tryggingu gegn endur- 
kröfu vátryggingarsala.

Sérhver bifreiðareigandi skal tryggja ökuinann bifreiðar, og gildir sú trygging 
fyrir hvern bifreiðarstjóra, er henni stýrir. Tryggingin er fyrir bótum vegna slvsa, 
er bifreiðarstjóri kann að verða fyrir við aksturinn. Skal tryggt í Slysatryggingu rík- 
isins og fyrir sömu bótum, sem þar ern ákveðnar. Umboðsmenn slysatryggingar- 
innar innheimta iðgjöldin.

3 7 ‘ g r 'Nú er refsimál höfðað gegn manni fyrir lögbrot, sem skaðabótaskyldu getur 
haft í för með sér samkvæmt 34. gr„ og skal þá gefa þeim, sem fyrir tjóninu varð, 
kost á að koma að skaðabótakröfu í málinu.

Komi skaðabótakrafa fram, skal viðkomandi vátryggingarfélagi gert aðvart 
um m álið og gefinn sami kostur á því og sökunautar hafa almennt til þess að færa 
fram varnir gegn slikum kröfum, enda er þá dómur um skaðabótakröfuna bind- 
andi fyrir félagið og aðfararhæ fur gegn því.

í sérstökum tilfellum, þegar skaðabótamálið út af fyrir sig er mjög flókið og um- 
fangsmikið og sættir takast ekki, getur rétturinn vísað þvi frá dómi í refsimálinu.

VI. KAFLI 
Um refsingu og svipting ökuleyfis.

38. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglum, sem settar verða samkvæmt þeim, varða 

sektum eða fangelsi, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Hver, 
sem ekur bifreið eða reynir það, er hann er undir áhrifum  áfengis, fær öðrum 
manni, sem er undir áhrifuin áfengis, stjórn bifreiðar, ekur bifreið eftir að hann 
hefir verið sviptur ökuleyfi eða réttinum  til að öðlast það, m isnotar merki það, sem



rætt er um í 1. gr. 5. mgr., eða notar skrásetningarm erki á aðra bifreið en til er 
ætlazt, skal sæta fangelsi, nema um alveg sérstakar málsbætur sé að ræða. Upphæð 
sektanna skal sérstaklega miða við fjárhagsástæður sökunauts.

Nú frem ur ökumaður, sem ekki er eigandi bifreiðarinnar sjálfur, eða er háður 
stjórn annars manns, brot gegn lögum þessum eða fyrirmælum, sem sett verða 
samkvæmt þeim, með vitund og vilja bifreiðareigandans eða yfirboðara síns í starf- 
inu, og skal þá einnig bifreiðareigandanum eða yfirboðaranum  refsað fvrir brotið.

Með mál út af brotum  á lögum þessum og reglum, sem settar verða samkvæmt 
þeim, skal farið sem almenn lögreglumál.

Sektir fyrir brot gegn lögum þessum renna í ríkissjóð.

39. gr.
Bifreiðarstjóri, sem ekur bifreið undir áhrifum  áfengis eða neytir áfengis við 

bifreiðarakstur, skal sviptur ökuleyfi sinu um ákveðinn tíma, þó eigi skemur en 3 
mánuði, eða fyrir fullt og allt, ef m iklar sakir eru eða um ítrekað brot er að ræða. 
Ef alveg sérstakar málsbætur eru fyrir hendi og kærði hefir eigi áður orðið sekur 
um samskonar eða annað verulegt brot gegn skyldum sínum sem bifreiðarstjóri, 
þarf þó eigi auk refsingar að beita ökuleyfissviptingn. Ökuleyfissviptingu má einn- 
ig beita, hafi kærði orðið sekur um mjög vítaverðan akstur eða ef telja verður, 
með hliðsjón af eðli brotsins og annars framferðis kærða sem bifreiðarstjóra, var- 
hugavert vegna öryggis um ferðarinnar, að hann hafi ökuleyfi. Hafi kærði ekki öku- 
leyfi, skal í stað ökuleyfissviptingar koma svipting réttarins til þess að öðlast öku- 
réttindi.

Hafi m aður verið sviptur ökuleyfi eða réttinum  til að fá það i lengri tíma en 
3 ár, þá getur dómsmálaráðherra, er 3 ár eru liðin frá sviptingunni og sérstakar á- 
stæður mæla með því, ákveðið, að honum skuli veitt ökuleyfið á ný eða rétturinn 
til þess að öðlast það, enda séu færðar sönnur fvrir því, að viðkomandi hafi verið 
bindindismaður um neyzlu áfengis frá því hann var sviptur ökuleyfinu. Slikt leyfi 
má þó aðeins veita einu sinni sama manni.

Svipting ökuleyfis eða réttar til þess að öðlast ökuleyfi skal gerð með dómi. 
Áfrýjun frestar ekki verkun dóms að þessu leyti.

Nú telur lögreglustjóri, að m aður hafi unnið til ökuleyfissviptingar, og getur 
hann þá svipt hann ökuleyfi til bráðabirgða. Þó getur viðkomandi dómstóll brevtt 
þeirri ákvörðun lögreglustjóra áður en dóinur gengur í málinu.

Hver, sem sviptur hefir verið ökuleyfi samkvæmt þessari grein eða hefir misst 
það eftir 20. gr., skal afhenda ökuskírteinið lögreglunni. Er maður hefir verið svipt- 
ur ökuleyfi eða réttinum  til að öðlast það, skal það strax tilkynnt öllum lögreglu- 
stjórum á landinu.

Hafi íslenzkur ríkisborgari eða m aður búsettur hér á landi sætt refsingu er- 
lendis fyrir verknað, sem samkvæmt lögum þessum hefði varðað missi ökulevfis 
eða rétt til þess að öðlast það, þá má svipta hann nefndum réttindum  með dómi 
í opinberu máli, sem höfðað er gegn honum i þessu skvni, og koma þá að öðru 
leyti til framkvæmda ákvæðin hér að framan.

40. gr.
Sömu viðurlögum og greinir i 38. og 39. gr. skulu bifreiðarstjórar sæta, þótt 

annar hafi haft með höndum starf þeirra í bifreiðinni, ef þeir eru sjálfir í henni 
og áttu að annast starfið, en hafa vanrækt það vegna áfengisnautnar og verulegt 
slys hlotizt af því.

Það varðar refsingu að veita bifreiðarstjóruni áfengi, þegar þeir eru að störfum.



VII. KAFLI
Um útlendar bifreiðar.

41. gr.
Menn, sem koma til íslands frá útlöndum og flytja með sér bifreiðar, sem eigi 

eru skráðar hér á landi, eru háðir reglum þessara laga með eftirfarandi breytingum.
Dómsmálaráðherra setur í samræmi við ákvæði í 14. gr. reglur um tilkynningu 

og skrásetningu bifreiðanna og ákveður, hvort þær skuli skoðaðar af eftirlitsm önn- 
um bifreiða og hvort á þær skuli sett íslenzk kennimerki.

Dómsmálaráðherra setur nauðsynlegar reglur um eftirlit með slikum bifreiðum, 
meðan þær eru hér á landi, þar á meðal, hvaða yfirvaldi skuli gefa skýrslur þær, 
sem ræðir um í 14. gr. Nú er eigandi (um ráðam aður) bifreiðar búsettur hér á landi, 
og skal þá skrásetja bifreiðina h já lögreglustjóra þar, sem eigandinn á heima, eða 
öll kennim erki bifreiðarinnar afhendast lögreglustjóra þar svo fljótt sem unnt er. Ef 
eigandi (um ráðam aður), sem ekki hefir verið búsettur áður hér á landi, sezt hér 
að, eða ef m aður búsettur hér á landi kaupir eða fær umráð yfir slíkri bifreið, þá 
skal skrásetningin eða afhending kennim erkjanna fara fram  með sama hætti.

Nú hefir maður, sem aka vill útlendri bifreið, ekki ökuskírteini, sem heimilar 
honum að aka bifreið hér á landi, og skal hann þá sækja um leyfi til lögreglustjórans 
i því umdæmi, þar sem hann fyrst óskar að nota bifreiðina. Lögreglustjóri getur þá 
látið umsækjandanum i té íslenzkt ökuskirteini, ef skilyrðum til þess er fullnægt, 
eða leyft honum að nota útlent ökuskírteini um ákveðinn tíma og með þeim skil- 
yrðum, er hann telur nauðsynleg.

Hver, sem notar útlenda bifreið hér á landi, er skyldur til að vátryggja bif- 
reiðina eins og segir í 36. gr., og fylgir lögtaksréttur iðgjöldunum eins og þar segir. 
Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um tryggingu þessara bifreiða.

VIII. KAFLI
Um gildistöku laganna o. fl.

42. gr.
Auk þess, sem segir í einstökum greinum laganna, getur dóm sm álaráðherra sett 

reglugerð um framkvæmd þeirra.

43. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru frá sama tírna numin úr gildi 1. nr. 70 1931, 

um notkun bifreiða, og svo öll lagafyrirmæli, sem fara í bága við lög þessi.
Reglugerðir, sem settar hafa verið samkvæmt eldri bifreiðalögum og nú eru í 

gildi, skulu gilda að svo miklu leyti, sem þær fara ekki í bága við lög þessi, unz 
öðruvísi verður ákveðið með lögum eða reglugerðum.

Ed. 215. Breytingartillaga

við frv. til laga um veiting rikisborgararéttar.

Frá Bernh. Stefánssyni.

Inn í frvgr. bætist: Valderhaug, Andris, bakari á Dalvik, fæddur í Noregi.



að í hvert skipti, er lántakandi selur afurðir — eins þó að þær séu ekki veðsettar 
fyrir láninu —, skuli jafnan haldið eftir nokkurri upphæð af andvirðinu, svo
sem nánar kann að vera um samið, til greiðslu upp í lánið.

Þetta atriði gildir, þótt lánið sé ekki komið í gjalddaga 
að lánsstofnunin eða trúnaðarm anni hennar sé jafnan heimilt að hafa eftirlit með

því, að þannig umsömdum ákvæðum sé framfylgt.

8. gr.
Rekstrarlánafélög greiða skatta til ríkis og bæjar- og sveitarsjóða eftir sömu 

reglum og samvinnufélög.

9. gr.
Lán samkvæmt lögum þessum veitast gegn þeim tryggingum, er lánsstofnunin 

m etur gildar. Þau skulu endurgreidd að fullu innan eins árs frá  lántökudegi, eða 
fyrr, eftir því sem um semur.

Það teljast ekki vanskil, þótt hluti af rekstrarláni sé ógreiddur, ef lántakandi 
sannar, að hann eigi nægilegar óseldar afurðir til fullnaðargreiðslu lánsins.

Vextir — þar með talin framlengingargjöld eða provision — mega ekki vera 
hærri en venjulegir bankavextir af fiskveðsvíxlum á sama tíma.

10. gr.
Komi til þess, að Landsbanki Islands eða Útvegsbanki íslands, annar eða báðir, 

sjái sér ekki fært, vegna vöntunar reiðufjár, að sinna lánbeiðnum rekstrarlána- 
félaga, skal rikisstjórnin veita aðstoð sína til þess að bankarnir, annar eða báðir, 
verði sér úti um lánsfé, til þess að fullnægja rekstrarlánaþörfinni, eftir því sem trygg- 
ingar standa til.

11. gr.
Lög og starfsreglugerðir rekstrarlánafélaga skulu sniðin eftir fyrirmyndum, 

sem atvinnumálaráðuneytið semur í samvinnu við Landsbanka íslands, Útvegs- 
banka íslands, Fiskifélag Islands og Sölusamband íslenzkra fiskframleiðenda.

Skulu fyrirm yndir þessar samdar þegar er lög þessi hafa verið staðfest og 
vera til útbýtingar h já sýslumönnum landsins og Fiskifélagi íslands og fulltrúum  
þess.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


