
Ed. 449. Frumvarp til laga
um lendingarbætur á Vattarnesi við Reyðarfjörð.

Flm.: Ingvar Pálmason.

1. gr.
Til lendingarbóta á Vattarnesi við Reyðarfjörð skal ú r ríkissjóði veittur helm- 

ingur kostnaðar, eftir áætlun, sem atvinnum álaráðherra hefur samþykkt, þegar 
fé er til þess veitt í fjárlögum, allt að 40 þús. kr., gegn jafnm iklu tillagi annars 
staðar að. Fjárhæð þessi greiðist lendingarsjóði Vattarness að jafnri tiltölu og 
lendingarsjóðurinn leggur fram til lendingarbótanna.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs allt að 40 

þúsund króna lán, er hreppsnefnd Fáskrúðsfjarðarhrepps kann að taka í innlendri 
lánsstofnun til lendingarbótanna. Lánsábyrgðin skal bundin því skilyrði, að um- 
sjón verksins og reikningshald sé falið manni, er atvinnumálaráðueytið telur til 
þess færan.

3. gr.
Sérhver er skyldur að láta af hendi m annvirki og land, er þarf til að gera lend- 

ingarbæturnar, eða undir brautir og vegi í þarfir þeirra, svo sem leyfa, að tekið 
verði í landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og þola þær eigna- 
kvaðir, óhagræði eða takm örkun á afnotarétti, sern lendingarbæturnar hafa í för 
með sér, allt gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag um 
bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveg'gja dómkvaddra manna, að tilkvödd- 
um báðum málsaðilum. Kostnaðurinn við matið greiðist lir lendingarsjóði Vattar- 
ness. Nú vill annar hvor málsaðili ekki una mati, og getur hann heimtað yfirmat, 
en gera skal hann það innan 14 daga frá því að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal 
framkvæmt á sama hátt af 4 dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið 
greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef m atsfjárhæðinni verður ekki breytt meira en 
sem nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsfjárhæð, ella greiðist kostnaðurinn 
úr lendingarsjóði.

4. gr.
Meðfram strandlengju lendingarinnar, eftir því sem nánar verður ákveðið i 

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

Brot gegn þessum ákvæðum varða sektum 1000—10000 kr.

5. gr.
Framkvæmd lendingarmála og eftirlit með lendingunni hafa þ rír menn, er 

hreppsnefnd Fáskrúðsíjarðarhrepps kýs. Skulu þeir kosnir hvert sinn að afloknum 
hreppsnefndarkosningum, og gildir kosning þeirra til loka kjörtím abils hrepps- 
nefndarinnar. Til sama tíma skulu kosnir jafnm argir varamenn. Hreppsnefnd 
Fáskrúðsfjarðarhrepps fer með framkvæmd þessara mála, unz hreppsnefndar- 
kosningar fara næst fram.

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

Fáskrúðsfjarðarhrepps ábyrgist skuldir sjóðsins, og hreppsnefndin er ábyrg fyrir 
eignum lendingarinnar.

7. gr.
Hreppsnefnd má ekki án leyfis atvinnumálaráðuneytisins selja eða veðsetja 

fasteignir lendingarsjóðs, kaupa nýjar fasteignir eða taka lán til lengri tím a en svo,



að þau verði greidd af tekjum næsta árs, né endurnýja slik lán, og ekki heldur gera 
m annvirki við lendinguna, svo stórvaxin, að árstekjur hrökkvi ekki til að koma 
þeim í framkvæmd.

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

virkjanna og til árslegs rekstrarkostnaðar lendingarinnar er heimilt að innheimta 
í lendingarsjóð Vattarness allt að 6% af brúttóverði afla hvers báts, er haldið er 
úti til fiskveiða frá Vattarnesi, vörugjald af vörum, sem flu ttar eru í land eða úr 
landi innan takm arka Vattarnesslendingar, svo og önnur gjöld, er ákveðin kunna 
að verða í reglugerð samkvæmt 12. gr. Heimilt er að innheimta gjöld í lendingar- 
bótasjóð, þegar byrjað er á verkinu.

Gjöld þessi má taka lögtaki, og ganga þau fyrir sjóveðum.

9. gr.
Reikningsár lendingarsjóðs er almanaksárið.

10. gr.
Fyrir 1. dag desembermánaðar ár hvert ber stjórn lendingarsjóðs að semja 

áætlun um tekjur og gjöld sjóðsins næsta ár og senda hana atvinnumálaráðu- 
neytinu til samþykktar.

l t .  g i ’-
F yrir lok febrúarm ánaðar ár hvert skal stjórn lendingarsjóðs gera reikning 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins á liðnu ári. Reikninginn skal endurskoða og úr- 
skurða á sama hátt og sveitarsjóðsreikninga.

12. gr.
í reglugerð, sem hreppsnefnd Fáskrúðsfjarðarhrepps semur og atvinnumála- 

ráðuneytið staðfestir, skal kveða á um allt það, er lýtur að stjórn lendingarsjóðs, 
viðhald lendingarbóta, umferð og góðri reglu í lendingunni, báta- og bryggjugjöld 
og fleira, ef þurfa þykir.

I reglugerð má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 20—10000 kr. Sektir renna 
í lendingarsjóð.

13. gr.
Með mál út af brotum  gegn lögum þessum og reglugerðum, er settar kunna að 

verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.

14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Vattarnes við Reyðarfjörð er ein með fiskisælustu útnesjaverstöðvum fyrir 

smábáta á Austfjörðum. Ganga þaðan árlega 10—15 opnir vélbátar til fiskiveiða. 
Aðstaða er að ýmsu leyti erfið í lendingunni, einkum ef norðan- eða austanátt er á. 
Hafa á undanförnum  árum komið fram eindregnar óskir um lendingarbætur á þess- 
Um stað. Fyrir nokkrum  árum fór fram rannsókn á lendingarbótum á Vattarnesi, 
og var þá áætlað, að viðunanlegar endurbætur mundu kosta rúm ar 20 þús. kr., 
miðað við þáverandi verðlag.

Það skal tekið fram, að jörðin Vattarnes og allt Iand, sem liggur að lending- 
unni, er eign ríkisins.

Nánar í framsögu.


