
Ed. 390. Nefndarálit [49. mál]
um frv. til laga um veitingasölu, gististaðahald o. fl.

Frá minni hl. samgöngumálanefndar .

Nefndin hefur ekki getað orðið sammála um þetta mál. Meiri hlutinn, fulltrúar
stjórnarflokkanna, vill samþykkja frv. óbreytt, en minni hlutinn telur, að vísa
beri málinu til ríkisstjórnarinnar.

Fyrir samgöngumálanefnd neðri deildar, sem flutti þetta frv. f. h. ríkisstjórnar-
innar, lá álit frá Sambandi veitinga- og gistihúsaeigenda. Var þar m. a. lýst þeirri
skoðun, að frv. væri svo gallað og ófullkomið, að lögfesting þess, eins og það nú
lægi fyrir, væri lítt til bóta. Fer stjórn sambandsins jafnframt fram á, að horfið
verði frá því að samþykkja frumvarpið á yfirstandandi þingi, en hins vegar verði
að nýju sett nefnd Í málið, þar sem veitingamenn eigi að minnsta kosti einn
fulltrúa. Ef ekki verður fallizt á þá ósk að fresta afgreiðslu málsins nú, leggur
stjórn Sambands veitinga- og gistihúsaeigenda til, að gerðar verði á þVÍ verulegar
breytingar.

Minni hluti nefndarinnar telur ekki rétt, að sett verði ný löggjöf um veitinga-
sölu og gististaðahald, sem heildarsamtök veitingamanna og gistihúsaeigenda i land-
inu telja óviðunandi. Minní hlutinn leggur því til, að frv. þessu verði vísað til
ríkisstjórnarinnar til frekari undirbúnings málinu og verði þá haft samráð við
Samband veitinga- og gistihúsaeigenda. Ef þessi tillaga verður hins vegar ekki
samþykkt, mun minni hlutinn bera fram breytingartillögur við frv. við 3. umr. þess.

Bréf stjórnar Sambands veitinga- og gisti húsa eigenda til samgöngumálanefndar
neðri deildar Alþingis birtist hér með sem fylgiskjal.

Alþingi, 15. apríl 1958.

Sigurður Bjarnason,
frsm.

Jón Kjartansson.

Fylgiskjal.

SAMBAND VEITINGA- OG GISTIHÚSAEIGENDA
Reykjavík, 18. febrúar 1958.

Samgöngumálanefnd Nd. Alþingis, Alþingi.

Við leyfum okkur hér með að snúa okkur til háttvirtrar samgöngumálanefndar
Nd. Alþingis með eftirfarandi erindi:



Árið 1949 var skipuð milliþinganefnd til að endurskoða lög um veitingasölu,
gistihúsahald o. fl. Samdi nefndin frumvarp til laga um þetta efni, sem lagt var
fyrir Alþingi 1951, en varð ekki útrætt.

Samgöngumálaráðuneytið hefur nú hlutazt til um, að samið væri frumvarp á
grundvelli hins eldra frumvarps, sem nokkrar breytingar hafa verið gerðar á, og
hefur það verið lagt fyrir Alþingi, án þess að samráð hafi verið haft við veitinga-
menn.

S. V. G. telur frumvarp þetta að ýmsu leyti gallað og ófullkomið og telur, að
lögfesting þess, eins og það nú liggur fyrir, muni lítt til bóta. Þess vegna leyfum
við okkur að fara þess á leit við yður, að þér hlutizt til um, að horfið verði frá
þvi að lögfesta frumvarpið á yfirstandandi þingi, en hins vegar verði að nýju sett
nefnd í málið, þar sem veitingamenn eigi a. m. k. einn fulltrúa.

Við treystum því, að nefndin fallist á þessa tillögu okkar. En ef svo kynni að
fara, að frumvarpið yrði afgreitt á þessu þingi, leyfum við okkur að benda á eftir-
farandi sjónarmið okkar, sem við vonum að nefndin taki tillit til og breyti frum-
varpinu til samræmis við þau.

1. S. V. G. telur óæskilegt að fella niður ákvæði 1. gr. I. nr. 33 13. júní 1937 um
bann við þvi, að veitingar og gisting sé veitt án leyfis um borð í skipum, sem
komin eru á ákvörðunarstað.

2. S. V. G. telur tl. tl. 4. gr. frumvarpsins heldur ósmekklegan og leggur til, að
hann verði felldur niður, enda ástæðulaust að ætla veitingamenn líklegri til
lögbrota en aðra þá, sem veitt eru margháttuð atvinnuleyfi.

3. S. V. G. telur óheppilegt að lögfesta ákvæði 5. gr., sem m. a. mundi útiloka
alla hugsanlega samvinnu við erlenda veitingamenn um byggingu vandaðs gisti-
húss á þann hátt, sem víða hefur verið gert erlendis og vel gefizt.

4. S. V. G. telur, að eftirlit lögreglustjóra og heilbrigðisnefnda með gisti- og veit-
ingahúsarekstri hljóti að vera fullnægjandi, og leggur því til, að felld verði
niður ákvæði um íhlutun Ferðaskrifstofu ríkisins.

5. S. V. G. telur takmörkun 21. gr. á leyfisveitingu til þess manns, sem rekur
gistihús við gildistöku laganna, óeðlilega og telur, að slíkum manni beri að
veita ótakmarkað leyfi til að halda rekstrinum áfram.
Í von um, að tillögur þessar verði teknar til velviljaðrar yfirvegunar.

Þ. Guðmundsson.
Pétur Daníelsson.

í stjórn S. V. G.
Virðingarfyllst,

Lúðvík Hjálmtýsson.
Helga Marteinsdóttir.

H. Gröndal.
Ragnar Guðlaugsson.


