
Frumvarp til laga
um

vita, sjómerki o. fl.

(Lagt fyrir alþingi 1911).

1. gr.
Vita, leiðarljós, sjómerki, dufl eða ónnur leiðbeiningarmerki fyrir skip má 

ekki setja upp nema með leyfi stjórnarráðsins. Sá, sem óskar að koma upp 
einhverju þesskonar leiðbeiningarmerki, hvort sem það er hafnarnefnd, sýslunefnd, 
hreppsnefnd eða einstakur maður, verður að senda stjórnarráðinu beiðni um leyfi 
til þess, ásamt nákvæmri lýsingu á hinu fyrirhugaða merki, legu þess og tilgangi.

Stjórnarráðið bindur leyfið þeim skilyrðum, er þurfa þykir, eða neitar um 
það, ef merkið telst gagnslaust eða skaðlegt.

2. gr.
Eigandi eða umráðandi leiðbeiningarmerkis ber ábyrgð á þvi, að merkinu 

sé ávalt haldið í góðu standi og það fullnægi skilyrðum þeim, sem sett voru, þá 
er leyfið var veitt. Vanræki hann þetta, má stjórnarráðið eftir atvikum láta taka 
merkið burt á hans kostnað.

3. gr.
Leiðbeiningarmerkjum má ekki breyta nema með leyfi stjórnarráðsins og 

verður því umráðamaður, sem breyta vill merki, að leita til þess leyfis stjórnar- 
ráðsins að minsta kosti 2 mánuðum áður en hann ætlar að koma breytingunni 
á, og ef hann vill leggja merki niður, þá ber honum að tilkynna stjórnarráðinu 
það með 2 mánaða fyrirvara, enda sé honum ekki skylt að halda merkinu við 
áfram. En skyldur er hann þá að nema merkið svo rækilega á burt, að á því 
verði ekki vilst á eflir.

4. gr.
Nú bilar leiðbeiningarmerki, og skal þá eigandi eða umráðandi senda taf- 

arlaust stjórnarráðinu tilkynning um bilunina með símskeyli og hraðboða eftir 
atvikum, og ber honum að koma merkinu í lag sem allra fyrst. Þegar merkið 
er komið i lag, skal hann senda stjórnarráðinu tilkynning um það.



5. gr.
Ákvæði laga þessara um viðhald og niðurlagning leiðbeiningarmerkja ná 

einnig til merkja þeirra, sem til eru, er lögin öðlast gildi.

6. gr.
Auglýsa skal í Lögbirtingablaðinu allar breytingar, er verða á vitum og 

öðrum leiðbeiningarmerkjum fyrir skip, og ennfremur gerir stjórnarráðið ráðstaf- 
anir til, að þær verði auglýstar utanlands eftir því, sem með þarf og á þann hátt, 
sem tiðkast hefir hingað til.

7. gr.
Stjórnarráðinu er heimilt að fyrirskipa eða gera það að skilyrði fyrir 

staðfesting hafnarreglugerða, að sett séu við hafnir nauðsynleg leiðarmerki á kostn- 
að hafnarsjóðs, enda sé kröfum um það hagað eftir tekjum sjóðsins og efnahag.

Hafnarnefndum er skylt að láta á kostnað hafnarsjóðs nema burt úr 
höfnum og af leiðum inn á þær skipsflök eða annað, er hefir sokkið þar eða 
rekið þangað og getur valdið skaða skipum, er þangað leita eða þar liggja, eða 
leggja dufli þar út til viðvörunar, að minsta kosti til bráðabirgða.

Nú verður ágreiningur um það svæði, er telst til hafnar eða leiðar á 
höfn, og sker stjórnarráðið þá úr.

8. gr.
Þegar hafnsögumenn verða þess varir, að leiðbeiningarmerki á því svæði, 

þar sem þeir eru hafnsögumenn, eru í ólagi, ber þeim að gera hlutaðeigandi lög- 
reglustjóra viðvart um það tafarlaust.

9. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum alt að 200 kr., og fer um mál út 

af þeim sem um almenn lögreglumál.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

í islenzkum lögum eru eigi nein ákvæði, er komi í veg fyrir, að einstakir 
menn, félög, bæjar-, sveitar- eða sýslufélög setji upp leiðbeiningartæki fyrir skip, 
og mun þvi naumast hægt að banna slíkt nema alveg sérstaklega standi á. Hið 
sama er og um breytingar og brottnám eldri leiðarmerkja, nema um verknað sé 
að ræða, er 287. gr. hinna almennu hegningarlaga á við. En af þessu getur 
stafað hin mesta hætta fyrir skip og sjófarendur. Þótt það sé allilt, hversu fáir 
vitar og önnur sjómerki eru meðfram ströndum landsins, þá er hitt þó verra, ef 
sjófarendur mega eigi treysta þeim leiðbeiningatækjum, sem sett eru, vegna þess, að 
engin skylda er til að halda þeim við eða sjá um, að þau séu i lagi. Ur vita- 
leysinu hefir nú á siðustu árum verið bætt eigi alllitið af landsins hálfu, og nægi- 



leg trygging er fyrir því, að þeim verður haldið við og eigi breytt án þess að 
nauðsynlegra varúðarreglna sé gætt.

En um önnur leiðarmerki verður eigi sagt hið sama. Á siðustu árum 
hefir þeim litið eða ekkert fjölgað, og viða hér við land mun vera tilfinnanlegur 
skortur á þeim. Auk þess hefir hirðingu og umsjón með slikum leiðarmerkjum 
verið allmjög ábótavant, og hefir þetta orðið til þess, að sjómenn bera hið mesta 
vantraust á merkjum þessum, og i erlendum lýsingum á ströndum landsins eru 
sjófarendur eigi allsjaldan varaðir við að treysta sjómerkjum og duflum hér við 
land. Þetta er eigi heldur að ástæðulausu, eins og drepið var á; því að þess 
munu nokkur dæmi, að sjómerki hafa verið sett upp, auglýst hér á landi, og er- 
lendis og sýnd á sæbréfum, en eftir lengri eða skemri tima hafa þau slitnað upp 
eða farist á annan hátt og eigi verið sett aftur, og þá sjaldnast verið auglýst, 
að þau hafi verið tekin burtu, sjálfsagt sérstaklega eða eingöngu vegna þess, að 
þeir sem hlut eiga að máli hafa eigi hugsað um, að þetta getur valdið miklu 
eigna- og manntjóni, og því látið vera að tilkynna landsstjórninni það, svo að það 
að minsta kosti yrði auglýst. Þessu virðist alveg nauðsynlegt að hrinda i lag 
með lögum, því að á annan hátt verður það eigi gert, og þessvegna hefir frum- 
varp þetta verið samið. Tilgangur þess er eins og sjá má af því, sem sagt hefir 
verið, bæði sá, að gera þeim, sem hlut eiga að máli, að skyldu að halda við 
þeim sjómerkjum, sem þegar eru, og afla þeim þannig trausts hjá sjófarendum 
og gefa stjórnarráðinu heimild til, þegar því þykir rétt vera, að skipa fyrir um 
uppsetning nýrra leiðbeiningarmerkja m. m.

Um frumvarpsgreinarnar skal það tekið fram, er hér segir:

Um 1. gr.
Það er ætlast til þess, að ákvæði greinar þessarar eins og lögin yfir 

höfuð, nái til allra leiðbeiningarmerkja við siglingar, bæði þeirra, sem nú tiðkast, 
og þeirra, sem siðar kynnu að verða tekin upp. Að vísu mun það tiðast, að 
einstakir menn eða sveitarfélög reisa aðeins minni háttar leiðbeiningarmerki, svo 
sem leiðarljósker, vörður o. s. frv. Þó reisti einstakur maður fyrir nokkrum ár- 
nm ekki alllítinn vita hér og verzlunarfélag eitt annan vita nýlega.

Það er nauðsynlegt, að beiðnum um leyfi til að stofnsetja ný leiðbeining- 
armerki fylgi nákvæm lýsing á merkinu, legu þess og tilgangi. í fyrsta lagi til 
þess að hægt sé að sérkenna merkið i auglýsingum um það og legu þess, og i 
öðru lagi til þess að hægt sé að ákveða, hvernig merkið eigi að vera gert, til 
þess að veita þá leiðbeining, sem þvi er ætlað, því nokkurn veginn algildar reglur 
eru fyrir þvi, hvernig sjómerki eigi að vera til að leiðbeina í einu semöðru; t. d. 
merki með þessu lagi sýnir grynningar, með öðru lagi skipaleið o. s. frv.

Um 2. gr.
Þessi grein er bein afleiðing að tilgangi frumvarpsins og þykir eigi þurfa 

skýringa við.

Um 3. gr.
Breyting á merki verður að fylgja sömu reglum og uppsetning nýs merkis, 

og breyting má ekki gera nema nægilegt svigrúm sé til að kunngera það 
sjófarendum. Hið sama er og um brottnám merkis, auk þess sem skylt verður 
að vera að gera það þannig, að eigi verði á vilst á eftir.



Um 4. gr.
Samkvæmt þessari grein ber umráðanda merkis að skýra stjórnarráðinu 

frá svo fljótt sem verða má, ef það bilar. Er þetta gert til þess, að slikt verði 
auglýst svo fljótt sem unt er, til viðvörunar fýrir skip.

Um 5. gr.
Lög þessi verða einnig að ná til merkja þeirra, sem til eru þegar þau 

öðlast gildi, að þvi leyti, sem ákvæði laganna geta átt við um þau.

6- gr. 
virðist ekki þurfa skýringa við.

Um 7. gr.
Allvíða hér á landi verða skip að greiða hafnargjöld. Tilgangurinn með 

gjöldum þessum mun upprunalega hafa verið að útvega kaupstöðum eða kaup- 
túnum tekjur eða stofna sjóð til endurbóta höfninni, enda er það eðlilegast, að 
skip njóti góðs af gjaldi þessu. En þelta mun oft og einatt hafa orðið misbresta- 
samt, og hafnarnefndir hafa lagt litla rækt við að endurbæta hafnirnar. í grein 
þessari er því gert ráð fyrir, að stjórnarráðinu verði veitt heimild til að fyrirskipa, 
að nauðsynleg siglingamerki verði sett á höfnum eða á innsiglingarleið til þeirra, 
og er þetta bæði gert til þess, að fullnægja ofannefndri sanngirniskröfu, og eins 
til þess að bæta nokkuð úr þeirri þörf, sem er á fjölgun sjómerkja hér við land, 
en ætlast er til, að þess sé gætt, að íþyngja eigi hafnarsjóðum um of með kröfum 
i þessa átt, enda naumast mjög hætt við því, þar sem slík merki eru venjulega 
fremur ódýr, en geta þó unnið hið mesta gagn, á svipaðan hátt og vörður á land- 
vegum. í sambandi við þessi ákvæði verður einnig að gera hafnarnefndum að 
skyldu að sjá um, að það, sem sekkur á höfnum eða rekur þangað og grandað 
getur skipum, verði annaðhvort tekið burtu eða viðvörunarmerki sett við; það er 
nauðsynlegt til þess, að skipstjórnarmenn geti treyst höfnunum, en landsstjórnin 
hefir ekki haft lagaheimild til að framfylgja þessu gagnvart hafnarnefndum.

Um 8. gr.
Það virðist mjög hentugt, að leggja hafnsögumönnum þá byrði á herðar, 

sem grein þessi gerir ráð fyrir, þar sem þeir fara manna oftast um þau svæði, er 
hér ræðir um, og ætla má, að þeir öðrum fremur hafi vakandi áhuga á, að leið- 
armerki séu i lagi, enda verður skylda þessi að teljast mjög léttbær.

9. gr. 
virðist eigi þurfa skýringar.


