
Md. 13. Frnmvarp

til laga um einkasö.'u landsstjórnarinnar á sleinolíu.

Flutningsmenn: Jörundur Brjmjólfsson og Benedikt Sveinsson.

1. gr.

Landsstjórninni veitist einkaheim ild til innflutnings á allri steinolíu 
hingað til lands. Skal henni skylt að sjá um, að jaínan sje nægar birgðir af 
steinolíu í landinu. Olíuna skal selja kaupfjelögum, sveitarfjelögum, kaupmönn- 
um og öðrum , samkvæmt nánari lyrirm ælum , er landsstjórnin setur.

T il fram kvæ m dar þessu má stjórnin verja fje úr landssjóði eftir því 
sem nauðsyn krefur.

2. gr.

Landsstjórnin skal hafa sjerstakt reikningshald y fir  olíuverslunina, svo 
að ætið sje íljótlega hægt að sjá, hvernig verslunin stendur, og ber í þvi skyni 
að fara eftir fyrirm ælum  laga um verslunarbækur, nr. 53, 11. jú lí 1911.

3. gr.

T ve ir  menn skulu endurskoða ársreikning verslunar þessarar. Velur 
Fiskifjelag íslands annan manninn, en Búnaðarfjelag íslands hinn. Endur- 
skoðendur landsreikninganna skulu einnig fá reikningana til yfirlits og um- 
sagnar.

4. gr.

Skylt skal stjórninni að hafa jafnan til góðar tegundir a f vjela-steinoliu 
og lýsingar-steinolíu.



5. gr.

Auk alls tilkostnaðar skal landsstjórnin leggja á olíuna sem svarar 
tveim aurum á hvern lítra, og renni arðurinn í landssjóð.

6. gr.

Meðan landsstjórnin hefir einkaheim ild þá, sem ræðir um í 1. gr., er 
engum öðrum  leyfilegt að flytja hingað til lands steinolíu eða afhenda í land- 
helgi.

7. gr.

Brot gegn 6. gr. laga þessara varða sektum, alt að 100,000 krónum, og 
skal ólöglega innflutt olía upptæk. Andvirð i hennar og sektarQeð rennur í 
landssjóð.

Með brot gegn lögum  þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

8. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 32, 22. október 1912, 
um einkasölu-heim ild landsstjórnarinnar á steinolíu.

9. gr.

L ög  þessi öðlast gildi eigi síðar en 1. okt. 1917.

Á s t æ ð u r  f y r i r  l a g a f r u m v a r p i  þ e s s u .

Eins og kunnugt er, verslar að eins eitt fjelag m eð steinolíu hjer á 
landi, að undanskildu þvi lítilræði, sem landsstjórnin hefir útvegað nú siðustu 
árin frá Vesturheimi. Má því heita einokun á þessari nauðsynjavöru.

Steinolíu-útvegun stjórnarinnar hefir mælst m jög ve l fyrir og dregið 
nokkuð úr gífurlegri verðhækkun. Hafa því margar raddir kom ið fram  um 
það, að landsstjórnin taki að sjer alla olíuverslunina.

Tveggja  aura álagningin m iðar að þvi að afla landssjóði tekna i þvi 
skyni, að breyta mætti tolllöggjö finn i í hagkvæmara horf almenningi.


