
Ed. 237. Sfefhdarálit

um frum varp til laga um skipulag kauptúna og sjávarþorpa.

Frá nefndinni (lyfjasölunefnd).

Nefndin hefir athugað frv. þetta og orðið  á eitt sátt um það, að ráða 
háttv. deild til að sam þykkja það m eð þeim breytingum , sem tilfærðar eru 
hjer á eftir.

V ið athugun máls þessa, sem er vel undirbúið, var nefndinni þegar Ijóst, 
að bjer er um b ið mesta nauðsynjam ál að ræða. Mælingar þær á bæjarstæðum,



sem hingað til hafa verið gerðar, eru næsta litils virði m eðan skipulag bæjanna 
er ekki einnig fast ákveðið. Bæjarstjórnir og byggingarnefndir eru m jög breyting- 
um undirorpnar, og vel gæti svo farið, að það, sem bæjarstjórn og byggingarnefnd 
bæjar befir uppbygt í þessu tilliti, það rífi næsta nefnd niður, og svo koll af 
kollí. Svo má og geta þess, að hingað til hafa fæst kauptún mæld verið, svo 
nokkur m ynd sje á, og óvist að það verði gert í bráð, ef bæjarstjórnir og hrepps- 
nefndir væru látnar ráða. En mælingar eru alveg nauðsynlegar áður en skipulag 
um byggingu bæjarins verður fastráðið, og þangað til verða auðvitað allar ráð- 
stafanir bæjarstjórna eða annara, sem ráða um byggingu bæja og kauptúna, m jög 
svo af handa hófi. Petta leiðir til þess, að llestir bæir og kauptún eru nú m jög 
illa bygð og illa niðurskipað byggingum  og götum. Að kom a þessu i sem hagan- 
legast horf sem fyrst er m jög áriðandi fyrir hvert kauptún og sparar því og ein- 
stökum  m önnum  þar stórfje, auk þess sem það gerir þrifnað m ögulegan og eykur 
fegurð þess. Pað þarf ekki nema að nefna vegagerðir og viðhald  vega, ræsagerð, 
allskonar nauðsynlegar leiðslur, svo sem vatnsveitur, raflýsingarleiðslur o. þ. 1., 
sem alt er nauðsynlegt til hagnaðar og þrifa bæjarbúum , það þarf ekki nema að 
minnast á þetta til að sanna, að m eð hentugu skipulagi bæjarins sparast slór- 
fje í stofnkostnað á fram kvæm d þessara hluta, og árlegt viðhald  að sama skapi, 
er borið er saman við það skipulag, sem hingað til hefir víðast átt sjerstað. Um 
þetta og ýmislegt fleira má vísa i ástæðurnar fyrir frum varpinu. Þetta finst nefnd- 
inni liggja svo i augum uppi, að henni finnast mælingarnar lítils virði, verði ekki 
jafnfram t kom ið á skipulagi um byggingu bæjarins.

Um breytingartillögur nefndarinnar virðist að eins þurfa að taka fram, að 
nefndin telur það rjett, að greitt verði úr rikissjóði nokkru meira af kostnpðinum  
en frum varpið gerir ráð fyrir, og færir fyrir því sjerstaklega þá ástæðu, að ríkis- 
stjórnin á að hafa alla fram kvæm d laganna m eð höndum  og hún ákveður, hve 
nær mælingar fara fram og skipulagsuppdrættir er gerðir.

B REYTINGARTILLÖ GUR.

1. V ið 3. gr.
Greinin orðist svo:
Allur kostnaður við mælingar og uppdrælti greiðist að hálfu úr ríkis- 

sjóði, að hálfu úr bæjar- eða hreppssjóði.
2. V ið 4. gr. m

a. Fyrir orðin  »hálfs árs« kom i: 
hæfilegum.

b. Fyrir »AUir ............  1926« kom i:
og hve nær eftirrit af þeim og lýsingum, sem þeim fylgja, skuli send 

stjórnarráðinu.
3. V ið 5. gr.

Fyrir orðin  »svo  og opin ræsi« í niðurlagi b -iiðs  kom i:
opin ræsi og sím a- og rafmagnsleiðslur.

4. V ið 6. gr.
Greinin falli burt.



5. V ið 9. gr.
Á eftir orðunum  »atvinnurekendur bæjarinsft i 2. m álslið kom i: 
heilbrigðisnefnd, ef til er.

6. Við 10. gr. .
Fyrir orðin  »en lok ið skal ............  1932« kom i:
og hve nær þeim skuli lokið.

7. V ið 11. gr.
Greinin orðist svo:
Allur kostnaður við skipulagsuppdrætti greiðist að tveim þriðju úr rík- 

issjóði, að einum þriðja úr bæjar- eða hreppssjóði.
8. Við 13. gr.

Aftan við greinina bælist:
ásamt þeim skýrslum, sem fram hafa kom ið í málinu, eða eftir- 

riti af þeim.
9. V ið 15. gr.

a. Fyrir orðin  »5 m anna« í 1. málsgr. kom i:
3 manna.

b. O rðin »einn kaupm aður eða útvegsm aður« í söm u málsgr. falli burl.
10. V ið 16. gr.

a. Fyrir orðin  »14. gr.« í 1. m álslið kom i:
15. gr.

b. O rðin »kunna að« i 2. málslið falli burt.
11. V ið 23. gr.

Orðin »á  kostnað hlutaðeigandi bæjar- eða hreppssjóðs« í 3. málslið 
fyrri málsgreinar falli burt.

12. V ið 25. gr.
Fyrir orðin  »og  hús« kom i:
geymsluhús, peningshús, hjalla og önnur útihús.

13. Við 26. gr.
Greinin falli burt.

14. V ið 31. gr.
Greinin orðist svo:
Með lögum þessum er úr gildi feld málsgrein A og B í 6. gr. laga nr. 

19, 20. október 1905, um byggingarsam þyktir.
15. Greinatalan og tilvitnanir breytast samkvæmt atkvæðagreiðslunni.

Alþingi, 4. april 1921.

Karl Einarsson, H. Steinsson,
form . og framsm. fundaskrifari.

Guðm. Guðfinnsson.


