
Nd. 36. Frumvarp til laga [36. mál]
um breyting á lögum nr. 93 16. des. 1943, um hafnarbótasjóð.

(Lagt fyrir Alþingi á 72. löggjafarþingi, 1952.)

1. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Or sjóðnum má veita fé með þrennu móti:

1. Styrk til hafnargerða og lendingarbóta á þeim stöðum, sem orðið hafa fyrir
tjóni af völdum ofviðra, af sandburði, af völdum jarðskjálfta eða flóða, eða
af öðrum slíkum óviðráðanlegum orsökum.

2. Vaxtalaus lán til hafnar- og lendingarbótasjóða á þeim stöðum, þar sem hafnar-
mannvirki standa ófullgerð, eða nokkuð á veg komin, en sem ekki hefur tekizt
að ljúka vegna fjárskorts.

Ráðherra ákveður lánstíma og greiðsluskilmála.
3. Viðbótarframlög til aðkallandi hafnarbóta á stöðum, þar sem hafizt hefur verið

handa um framkvæmdir, en framlög ríkissjóðs samkvæmt fjárlögum nægja ekki
til greiðslu lögákveðins kostnaðarhluta ríkissjóðs við framkvæmdirnar.

Framlög, sem þannig eru greidd úr hafnarbótasjóði samkvæmt 3. lið, skulu
endurgreidd honum úr ríkissjóði á næstu þremur árum.

Leita skal umsagnar Fiskifélags íslands og vitamálastjóra um fjárveitingar úr
sjóðnum, en ráðherra úrskurðar.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og fellur um leið úr gildi 1. gr. laga nr. 25 12.

febrúar 1945, um breyting á lögum nr. 93 16. des. 1943, um hafnarbótasjóð.

Athugaserndir við lagafrumvarp þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár-

innar, vísast til fylgiskjalsins hér á eftir.



Fylgiskjal.

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 93 16. des. 1943,
um hafnarbótasjóð.

HANDHAFAR VALDS FORSETA ISLANDS
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar,

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar,

gjöra kunnugt: Atvinnumálaráðherra hefur tjáð oss, að vegna mikilla erfiðleika it
öflun lánsfjár sé ógerlegt að afla fjár til nokkurra hafnargerða, sem óum-
flýjanlegt sé að ljúka sem allra fyrst, og er þar aðallega um að ræða höfnina
í Ólafsfirði og á Rifi á Snæfellsnesi, auk nokkurra minni hafnargerða. Sé því
mikil nauðsyn að gera þá breytingu á lögum um hafnarbótasjóð, að ráðherra
sé heimilt að lána úr hafnarbótasjóði fé til framkvæmda, sem þannig er
ástatt með, og fella jafnframt úr gildi hömlur þær, sem eru á ráðstöfun
stofnfjár sjóðsins. Jafnframt sé nauðsynlegt að fá heimild til þess að veita
styrk úr hafnarbótasjóði til hafnargerða og lendingarhóta, sem orðið hafa
fyrir skemmdum af óviðráðanlegum orsökum.

Með því að vér föllum st á, að brýn nauðsyn beri til að gera umrædda
breytingu á lögum um hafnarbótasjóð, eru hér með samkvæmt 28. gr. stjórn-
arskrárinnar gefin út bráðabirgðalög á þessa leið:

1. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Úr sjóðnum má veita fé með þrennu móti:

1. Styrk til hafnargerða og lendingarbóta á þeim stöðum, sem orðið hafa fyrir
tjóni af völdum ofviðra, af sandburði, af völdum jarðskjálfta eða flóða, eða
af öðrum slíkum óviðráðanlegum orsökum.

2. Vaxtalaus lán til hafnar- og lendingarbótasjóða á þeim stöðum, þar sem hafnar-
mannvirki standa ófullgerð, eða nokkuð á veg komin, en sem ekki hefur tekizt
að ljúka vegna fjárskorts.

Ráðherra ákveður lánstíma og greiðsluskilmála.
3. Viðbótarframlög til aðkallandi hafnarbóta á stöðum, þar sem hafizt hefur verið

handa um framkvæmdir, en framlög ríkissjóðs samkvæmt fjárlögum nægja ekki
til greiðslu lögákveðins kostnaðarhluta ríkissjóðs við framkvæmdirnar.
Framlög, sem þannig eru greidd úr hafnarbótasjóði samkvæmt 3. lið, skulu

endurgreidd honum lll' ríkissjóði á næstu þremur árum.
Leita skal umsagnar Fiskifélags Íslands og vitamálastjóra um fjárveitingar úr

sjóðnum, en ráðherra úrskurðar.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og fellur um leið úr gildi 1. gr. laga nr. 25 12.

febrúar 1945, um breyting á lögum nr. 93 16. des. 1943, um hafnarbótasjóð.

Gjört í Reqkjaoik, 16. júní 1952.

Steingrímur Steinþórsson. Jón Pálmason.
(L. S.)

Jón Ásbjörnsson.

Ólafur Thors.


