
Nd. 903. Nefndarálit
lim frv. til l. um viðauka við l. nr. 43 19. júní 19:3:3, um stjórn vitamála og um vita-
byggingar, og l. nr. 31 18. júní 1937, um breyt. á þeim lögum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur leitað umsagnar vitamálastjóra um frv. þetta, sem fer fram á að
taka inn í vitalög vita á Súgandisey við Stykkishólm. Er umsögn hans birt hér sem
fylgiskjal, og er niðurstaða hans sú, að hann er samþykkur þVÍ, að innsiglingar-
ljósin fyrir Stykkishólrn verði flutt eins og frv. gerir ráð fyrir, en telur varhuga-
vert að taka þau upp í vitalög, þannig að ríkissjóður kosti þau, þVÍ að þá mundu
áreiðanlega fleiri á eftir koma, sem líkt standi á um.

Að þessu athuguðu treystir nefndin sér ekki til að mæla með samþykkt frv. og
leggur til, að það verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRA:
Með skírskotun til umsagnar vitamálastjóra telur deildin ekki tímabært að sam-

þykkja frumvarpið og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 18. jan. 1945.

Ásg. Ásgeirsson, Lúðvík Jósefsson. Eysteinn Jónsson.
form., frsm.

Sig. Kristjánsson. Jóhann Þ. Jósefsson.

Fylgiskjal.

VIT AMÁLAST.J ÚR INN
Reykjavík, 17. október 1944.

Með bréfi, dags. 15. f. m., hefur hátt virt sjávarútvegsnefnd óskað umsagnar
minnar um frv. ti] l. um viðauka við l. nr. 43 19. júní 1933, um stjórn vitamála og
vitabyggingar, og l. nr. 31 13. júní 1937, um breyting á þeim lögum, á þingskjali 298.

Efni frumvarps þessa er í stuttu máli, að innsiglingarljósin fyrir Stykkishólm,
sem hingað til hafa verið á landi á Baulutanga og Svartatanga við Stykkishólm, verði
flutt yfir á Súgandisey. Enn fremur verður sú afleiðing af upptöku þessa vita í vita-
lög, að rekstur leiðarljóssins og byggingarkostnaður færist yfir á ríkissjóð, en þessi
kostnaður hefur hingað til verið greiddur úr hafnarsjóði Stykkishólms.

Um flutning leiðarljósanna vil ég taka fram, að ég tel hann til mikilla bóta, ef
hann á annað borð er framkvæmanlegur, en það þyrfti að athuga vel áður á staðn-
um, þVÍ að norðurleiðin, sem nú er lýst, er svo þröng, að þar má sem engu muna.
Þá er hornviti ekki eins heppilegur á mjög þröngri leið og tvö ljós, er ber saman,
eins og nú. En kostirnir við flutninginn eru aðallega þeir, að með byggingu nýs
vita á Súgandisey má væntanlega fú lýstar tvær nýjar leiðir fyrir báta, svo kallaða
suðurleið milli Ólafsboða og Lónboða, sem er styttri og skýlll en norðurleiðin. og
svo grunnleið vestur með landinu, sem á með litlum vita á Jónsnesi að vera fær bát-
um, sem ætluðu til Grundarfjarðar og gætu þá alveg haldið sig innan skerja.

Að þessu athuguðu er ég því samþykkur, að innsiglingarljósin verði flutt eins
og frumvarpið gerir ráð fyrir, en tel hins vegar mjög varhugavert, að þau verði tekin
IIPP Í vitalög, þVÍ að þá munu áreiðanlega fleiri á eftir koma, sem líkt stendur á um.
Kringum land er nú fjöldi innsiglingarljósa kostaður af viðkomandi hafnarsjóðum.
og þeirri meginreglu hefur ávallt verið fylgt af vitastjórninni að taka þau ekki inn í
vitakerfi ríkisins, nema brýna nauðsyn beri ut, enda víðast tekið sérstakt ljósagjald
af skipum, sem til hafnarinnar koma, til að standast kostnaðinn, og svo er einnig
1 Stykkisnólmi.

l~g get því ekki mælt með, að frv. verði samþykkt.

Emil Jónsson.

Til sjávarútvegsnefndar Nd. Alþingis.


