
Ed. 94. Frumvarp til laga
uin lendingarbætur á Stokkseyri.

(Eftir  2. umr. í Nd.).

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

eftir áætlun, sem atvinnum álaráðuneytið  hefur samþykkt, þegar fé er til þess 
veitt í fjárlögum, allt að 100 þús. k r„  gegn jafnm iklu  tillagi annars  staðar að. F jár- 
hæð þessi greiðist lendingarsjóði S tokkseyrar að ja fn r i  tiltölu og lendingarsjóður 
Stokkseyrar leggur fram til lendingarbótanna.

2. gr.
R ikisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyr ir  hönd ríkissjóðs allt að 

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

3. gr.
Eigendur S tokkseyrartorfu leggja fram, endurgjaldslaust, nauðsynlegt land til 

lendingarbótanna, uppsáturs, íveru- og' fiskhúsa, allt að 20 þús. fermetrum, svo og 
land undii' b rau tir  og vegi, er nauðsynlegir kunna  að þvkja, enn frem ur grjót, möl



og öniuu’ jarðefni, og þola bótalaust þær eignakvaðir, óhagræði eða takm örkun  á 
afnotarétti, sem lendingarbæturnar hafa í för með sér. Land þetta má lendingar- 
sjóður þó eigi selja.

4. gr.
Meðfram strandlengjunni eða lendingarbótunum, el'tir því, er nánar  verður 

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

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

5. gr.
Framkvæind lendingarmála og eftirlit ineð lendingunni hafa d menn, er hrepps- 

nefnd Stokkseyrar kýs. Skulu þeir kosnir hvert sinn að afloknum  hreppsnefndar- 
kosningum, og gildir kosning þeirra til loka kjörtímabils hreppsnefndarinnar.

0. gr.
Eignum lendingarsjóðs má aðeins verja I þarfir  lendingarinnar. Hreppssjóður 

Stokkseyrar ábyrgist skuldir sjóðsins, og hreppsnefndin er ábyrg fyr ir  eignum 
lendingarinnar.

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

fasteignir lendingarsjóðs, kaupa ný jar  fasteignir né taka lán til lengri tíma en svo, 
að þau verði greidd af tekjum  næsta árs, né endurný ja  slík lán, og ekki heldur gera 
m annvirki við lendinguna, svo stórvaxin, að á rs tek ju r  hrökkvi ekki til að koma 
þeim í framkvæmd.

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 Stokkseyri, vörugjald af vörum, sem flu ttar  eru í land eða ú r  landi 
innan takm arka Stokkseyrarhafnar, svo og önnur gjöld, er ákveðin kunna  að verða 
í reglugerð samkv. 12. gr.

Gjöld þessi má taka lögtaki, og ganga þau fvr ir  sjóveðum.

9. gr.
Reikningsár Iendingarsjóðs er almanaksárið.

10. gr.
F y rir  1. desembermánaðar á r  hvert ber stjórn lendingarsjóðsins að seinja 

áætlun um tek ju r  og gjöld sjóðsins næsta á r  og senda hana atvinnum álaráðuneytinu 
til samþykkis.

11. gr.
F y rir  lok l 'ebrúarinánaðar á r  hvert skal stjórn  lendingarsjóðs gera reikning 

yfir tek jur og gjöld sjóðsins á liðnu ári. Reikninginn skal endurskoða og úrskurða 
á sama hátt og sveitarsjóðsreikninga.

12. gr.
í reglugerð, sein hreppsnefnd Stokkseyrar semur og atvinnumálaráðunevtið  

staðfestir, skal kveða á um allt það, er lý tur að stjórn lendingarsjóðs, viðhaldi 
lendingarbóta, umferð og góðri reglu í lendingunni, skipagjöld og báta og bryggju- 
gjöld og fleira, er þurfa  þykir.

í reglugerð má ákveða sektir fvr ir  brot geg'n henni, 20—10000 kr. Sektir renna 
í lendingarsjóð.



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

enda tekur hann að sér ábyrgð á sknldum hins.

14. gr.
Með inál út af brotum  gegn lögum þessum og reglugerðum, er settar kunna 

að Yerða sainkvæmt þeini, skal fa ra  sem alm enn lögreglumál.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ákvæði um stundarsakir .
l 'm boð núverandi hafnarnefndar S tokksevrar gildir unz ný ja r  hreppsnefndar- 

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


