
Nd. 24. Frumvarp til laga
um lendingarbætur á Stokkseyri.

Flin.: Jö ru n d u r  Brynjólfsson, Bjarni Bjarnason.

1. gr.
Til Iendingarbóta ú Stokkseyri skal ú r  ríkissjóði veittur helmingur kostnaðar, 

eftir úætlun, sém atvinnumálarúðuneytið hefur samþykkt, þegar fé er til þess 
veitt í fjárlögum, allt að 100 þús. kr., gegn jafnm iklu  tillagi annars  staðar að. F já r-  
hæð þessi greiðist lendingarsjóði S tokkseyrar að jafnri  tiltölu og lendingarsjóður 
Stokkseyrar leggur fram til lendingarbótanna.

2. gr.
R íkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fvr ir  hönd ríkissjóðs allt að 

100 þús. kr. lán, er hreppsnefnd S tokkseyrar kann  að taka í innlendri lánsstofnun 
til lendingarbótanna. Lánsábyrgðin skal bundin  þvi skilyrði, að um sjón  verksins 
og reikningshald sé falið manni, er a tv innum álaráðuneytið te lur til þess færan.

,‘i. gr.
Eigendur Stokkseyrartorfu leggja fram, endurgjuldsluust, nuuðsynlegl land til 

lendingurbótanna, uppsáturs, íveru- og fiskhúsu, allt að 20 þús. fermetrum, svo og 
kmd undir  b rau tir  og vegi, er nauðsynlegir ku n n a  að þykja, enn frem ur grjót, möl 
og önnur jarðefni, og þola bótalaust þær eignakvaðir, óhagræði eða takm örkun  á 
afnotarétti, sem lendingarbæturnar hafa í för með sér.

4. gr.
Meðfram strandlengjunni eða lendingarbótunum, eftir því, er n án a r  verður 

ákveðið í reglugerð, má ekki gera neitt m annvirki til lendingarbóta, né heldur 
halda þar úti bátum  til útgerðar, nema samþykki hreppsnefndar S tokkseyrar 
komi til.

Brot gegn þessum ákvæðum varða sektum, 1000— 10000 kr.



5. gr.
Framkvæmri lcnriingannála »g et'tirlit með lenriingunni hafa 3 menn, er hrepps- 

nefnri Stokkseyrar kýs. Skulu þeir kosnir  til f jögurra  ára. Þegar ný ja r  hrepps- 
nefnriarkosningar hafa farið fram, skal kjósa hafnarnefnri.

6. gr.
Eignum lenriingarsjóðs má aðeins verja í þarfir  lendingarinnar. Hreppssjóður 

Stokkseyrar ábvrgist skulriir sjóðsins, og hreppsnefndin er ábvrg fy r ir  eignum 
lendingarinnar.

7. gr.
Hreppsnefnri má ekki án leyfis atvinnum álaráðuneytis ins selja eða veðsetja 

fasteignir lendingarsjóðs, kaupa ný ja r  fasteignir né taka lán til lengri tíma en svo, 
að þau verði greirid af tekjum  næsta árs, né endurnýja  slík lán, og ekki heldur gera 
mannvirki við lendinguna, svo stórvaxin, að á rs tek ju r  hrökkvi ekki til að koma 
þeim í framkvæmri.

8. gr.
Til þess að standa straum  af kostnaði við byggingu og viðhald lendingarvirkj- 

anna og til árlegs rekstrarkostnaðar lendingarinnar er heimilt að innheim ta í lend- 
ingarsjóð Stokkseyrar allt að 6% af brúttóverði afla hvers báts, er haldið er úti 
til fiskveiða á Stokksevri, vöi-ugjalri af vörum, sem flu ttar  eru í land eða ú r  landi 
innan takm arka  S tokksevrarhafnar, svo og önnur gjöld, er ákveðin k n n n a  að verða 
i reglugerð samkv. 12. gr.

Gjölri þessi má taka lögtaki, og ganga þau fv r ir  sjóveðum.

9. gr. .
Reikningsár lenriingarsjóðs er almanaksárið.

10. gr.
F y rir  1. riesembermánaðar á r  hvert ber stjórn  lendingarsjóðsins að semja 

áætlun um tek ju r  og gjölri sjóðsins næsta á r  og senria hana atvinnum álaráðuneytinu 
til samþykkis.

11. gr.
F y rir  lok febrúarm ánaðar á r  hvert skal s t jórn  lendingarsjóðs gera reikning 

vfir tekjur og gjölri sjóðsins á liðnu ári. Reikninginn skal enriurskoða og ú rskurða 
á sama hátt og sveitarsjóðsreikninga.

12. gr.
í reglugerð, sem hreppsnefnri S tokkseyrar semur og atv innum álaráðunevtið 

staðfestir, skal kveða á um allt það, er lýtur að stjórn  lendingarsjóðs, viðhalrii 
lenriingarhóta, umferð og góðri reglu í lenriingunni, skipagjölri og báta  og bryggju- 
gjölri og fleira, er þurfa  þykir.

í reglugerð má ákveða sektir fvr ir  hrot gegn heniii, 20 — 10000 kr. Sektir renna 
í lenriingarsjóð.

13. gr.
Eignir núverandi lendingarsjóðs Stokkseyrar renna í h inn nýja  lenriingarsjóð, 

enria tekur hann að sér ábvrgð á skuldum hins.

14. gr.
Með mál ú t  af brotum  gegn lögum þessum og reglugerðum, er settar kunna  

að verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.

lá. gr.
Lög þessi öðlast þegar gilrii.



Ákvæði um stundarsakir .
Umboð núverandi hafnarnefndar S tokkseyrar gildir unz n ý ja r  hreppsnefndar- 

kosningar á Stokkseyri hafa farið fram. Að þeim afstöðmim skal fara um kosn- 
ingu hafnarnefndar eins og segir í 5. gr. þessara laga.

G r e i n a r  g e r  ð .
Um langt skeið hefur verið mikið útræði á Stokkseyri. E r skam m t þaðan á fiski- 

mið og að því leyti góð aðstaða til sjósóknar. En þó að þessi staður sé að þessu 
leyti hagstæður, þá er innsigling á Stokkseyri mjög ótrygg og hættusöm. Um mörg 
á r  hefur verið unnið að því að bæta innsiglinguna, og hefur talsverð bót orðið við 
það, en til þess að gera innsiglinguna sæmilega örugga, þarf enn m iklar umhætur.

Af hálfu  v itam álastjórnarinnar hafa farið fram  allmiklar a thuganir  á  inn- 
siglingunni. Leiða jiæ r í Ijós, að allmikið fé þarf til þessa m annvirkis. Nú ber 
Stokkseyringum að sjá um fjárfram lög til lendingarbótanna til ja fns  við rikis- 
sjóð. Til þess að þeim verði það mögulegt, þurfa  þeir að eiga vísar tek ju r af höfn- 
inni. En ekki getur það talizt tryggt nema hafa stuðning i lögum til f járheim tunnar.  
Þeim er þvi mikil nauðsyn á að fá lagasetning um þetta efni.

Akvæði þessa frv. eru í höfuðatriðum  eins og í gildandi lögum um  sams konar 
rnannvirki,


