
Ed. 233. Nefndarálit
ura frv. til laga iun lendingarbæ tur í H nifsdal.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað frum varpið  og borið það sam an við gildandi lög 11111 lend • 
ingarbæ tur fy r ir  ö nnur héruð og leyfir sér að benda á e ftirfarand i atrið i:

1. 4. gr. frv. kveður svo á, að sam þykki h reppsnefndar þu rfi lil þess að gera m ann- 
v irk i til lendingarbóta. T elur nefndin, að eðlilegra sé, að fy rst og í'remst þurfi 
sam þykki lend ingarsjóðsstjó rnar til slík ra  fram kvæm da, enda er svo ákveðið í 
gildandi lögum um  lendingarbæ tur.

‘2. 5. gr. kveður svo á, að finxm m enn skuli k jósa til að annast um  fram kvæ m dir 
lendingarm ála og fim m  til vara. Þ y k ir nefndinni nægilegt, að þ r ir  m enn annist 
þetta starf, enda i sam ræ m i við gildandi lög.

3. 8. gr. heim ilar aðeins 2% af brú ttóverð i afla sein g jald  til lendingarsjóðs. 1 gild- 
andi lögum um  lendingarbæ tur, einkum  frá  siðuslu  þingum , er gjald þetta  á- 
kveðið allt að 6% , og te lu r nefndin  rétt, að þvi sé einnig haldið hér óbreyttu. 
H efur lendingarsjóðsstjó rn  i hendi sér að ákveða gjaldið lægra, ef hagur sjóðs- 
ins leyfir það, en getur, ef erfið le ikar steðja að, gripið til he im ildarinnar án  laga- 
breytinga.
N efndin leggur þvi einróm a til, að frv. verði sam þykkt með eftirfa rand i

BREYTINGUM.
1. Við 4. gr. Á eftir orðunum  „nem a sam þykld“ i 1. m álsgr. kom i: lendingarsjóðs- 

s tjó rn a r og.
2. Við 5. gr. í stað o rðanna „fim m  m enn“ i 1. m álsl. kom i: þ r ir  m enn.
3. Við 8. gr. í  stað „2 % “ i 1. m álsgr. kom i: 6%.

Alþingi, 22. okt. 1943.

Gísli Jónsson, G. í. Guðm undsson, Ingvar Pálm ason. 
form., frsm . fundaskr.


