
Nd. 192. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 22 30. jan. 1945, um skipulag á fólksflutningum með bif-
reiðum.

Frá samgöngumálanefnd.

1. gr.
a. Aftan við orðin "skal vera fimm manna nefnd" í 1. mgr. 2. gr. laganna bætist

við orðin: og fimm menn til vara.
b. Í stað "þriggja almanaksára" í 2. mgr. sömu lagagreinar komi: fimm almanaks-

ára.
2. gr.

a. A-liður 3,. gr. laganna orðist svo:
Að sérleyfið gildi fyrir fimm ár og sé óframseljanlegt.

b. E-liður sömu lagagreinar orðist svo:
Að sérleyfishafi sé skyldur að flytja póst eftir gjaldskrá og reglum, er ráð-

herra setur.
3. gr.

Aftan við 7. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Nefnd sú, sem skipuð er samkvæmt 2. gr., og sú stofnun, sem fer með þessi mál,

skulu hafa sem nánasta samvinnu.
4. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. marz 1947.

Greinargerð.
Frv. er flutt samkv. ósk samgöngumálaráðherra, en nefndarmenn hafa óbundin

atkvæði um einstök atriði málsins, og mun nefndin taka það frekar fyrir milli um-
ræðna. Frá ráðuneytinu fylgdi svo hljóðandi greinargerð:

Frá félagi sérleyfishafa hefur komið fram ósk um breytingu á nokkrum atriðum
í lögum um skipulag fólksflutninga með bifreiðum, og hefur ráðuneytið að fengnum
tillögum póst .. og símamálastjórnar og skipulagsnefndar fólksflutninga talið rétt að
verða við þeim óskum. Er hér um að ræða breytingar á 2. og 3. gr. laganna.

Um 1. gr.
Gert er ráð fyrir, að skipulagsnefnd fólksflutninga sé skipuð til 5 ára i stað 3 ára,

eins og nú er. Er sjálfsagt, að nefnd þessi sé skipuð fyrir jafnlangan tíma og sérleyfis-
tímabilið, en í 2. gr. frumvarpsins er ætlazt til, að það lengist úr 3 árum í 5 ár.

Um 2. gr.
Það er talið æskilegt, að sérleyfistímabilið, sem samkvæmt núgildandi ákvæðum

er 3 ár, verði lengt í 5 ár með tilliti til þess, að sérleyfishafar séu þá fúsari til að
leggja í þann kostnað, sem þarf til góðra og hentugra vagna, heldur en ef þeir gætu
átt á hættu að halda sérleyfinu aðeins í 3 ár.

Um 3. gr.
Í gildandi lögum er svo til orða tekið, að sérleyfishafar séu skyldir að flytja

ákveðið magn pósts ókeypis eftir reglum, er ráðherra setur. Hefur þetta verið fram-
kvæmt þannig, að sérleyfishafar hafa fengið greitt fyrir allan póstflutning eftir þyngd
hans sem svarar hálfu sætiskílómetragjaldi miðað við 100 kg farþegaþyngd. Sérleyfis-
hafafélagið hefur farið fram á, að ákvæðið um póstflutninga yrði fellt niður. Þykir
það ekki rétt, en hins vegar eðlilegt, að ráðherra sé falið að ákveða það, þannig að
það gæti færzt meira til samræmis við þá venju, sem viðhöfð hefur verið.


