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um frv. til laga um breyting á loguin nr. 50, 28. nóv. 1919, um breyting á sveit- 
arst jórnarlögum  frá 10. nóv. 1905.

F rá  allsherjarnefnd.

Með breyting þeirri, sem gerð var á sveitarstjórnarlögunum  1919, var 
heimilað að leggja sveitarútsvar á slægjuafnot u tanhreppsm anna. Reyndar litu 
su m ir svo á, og þar á meðal lögfræðingar þeir, sem um málið fjölluðu í alls- 
her jarnefnd, þeir E in a r  prófessor Arnórsson, þáverandi 2. þm. Árn., og núver- 
andi f já im álaráðh erra  Magnús Guðmundsson, að þetta væri áður heimilt. Þeir á- 
litu sem sje, að slægjuafnot heyrðu undir þau ákvæði sveitarstjórnarlaganna, þar 
sem talað er um »leiguliða-afnot a f  jö rð ,  þótt engin ábúð fylgi«, og eftir þeim



skilningi var það í rauninni skýring, en ekki breyting, að bæta orðunum  »svo
sem s!ægjuafnot« inn í 36. gr. þessara laga.

Ástæðan til þess, að þörf  þótti s l íkrar  u m bótar  á sveitarstjórnarlögunum , 
var einkum sú, að það er algengt nú orðið við s jávarsiðuna, einkum  þó í ná- 
m unda við kaupstaðina, að einstakir menn eða fleiri m enn í fjelagi fái lán aðar 
slægjur h já  bæ nd u m ; oft afm arkað slægjuland, sem þeir taka á leigu til margra 
ára í senn, og hafa að þessu leyti í sinni hendi öll not og um ráð þess lands, 
sem um  ábúð væri að ræða. Heyaflann selja þessir heyskaparm enn svo kaup- 
staða- og kauptúnabúum .

Heflr mörgum reynst þetta arðvænleg atvinnugrein.
Þ a r  sem h jer  er tvímælalaust um alveg s jálfstæðan atvinnuveg að ræða, 

þá olli það mikilli óánægju, og viða kvartað yfir þvf, að slík atvinna væri ekki 
útsvarsskyld i því sveitarQelagi sem hún er rekin, og það þvi frem ur sem það 
er ótvirætt andi sveitarstjórnarlaganna, að sjálfstæður atvinnurekstur sje útsvars- 
skyldur þar, sem hann er rekinn.

Með frv. því, sem h jer  um ræðir, á að girða fyrir það, að sveitarstjórnar-
lögin verði skilin á þann veg, að slægjuafnot sjeu útsvarsskyld.

í ástæðunum fyrir frv. er þess getið, að breytingin á sveitarstjórnarlögun- 
um 19.19 hafi valdið mikilli óánægju og að með þessu sjeu lögð ný gjöld á at- 
vinnurekendur.

Það  m a n  vera sanni nær, að flest eða öll lög og lagasetningar, er kveða á 
um gjaldskyldu, hvort heldur er til sveitar- og bæ jarfje laga eða ríkiss jóðs, valdi 
meiri og m inni óánægju, og þá einkum fyrst í stað.

Það  er því ekkert s jerstakt hvað þessa lagabreytingu snertir, þó einhver-
staðar kunni að hafa brytt á óánægju yfir henni.

E n  hvað hinu atriðinu viðvíkur, að þessi breyting heimili að leggja ný
gjöld á menn, þá er það einber m issk i ln in g u r ; m unurinn  er að eins sá, að gjald-
þegninn greiðir nú útsvar af  þessari atvinnu í því sveitarfjelagi, sem atvinnan er 
rekin, en skylt er að taka fult tillit til þess, þegar útsvörum er ja fn að  niður i 
því sveitar- eða bæjarfje lagi, sem lögheimili hans er. Hier er því alls ekki um 
nein ný gjöld að ræða.

E f  hreppsnefndir eða niðurjöfnunarnefndir  misbeita valdi sínu í þessu 
efui og gjaldþegni þykir traðkað rjetti sinum, þá er opin' leið til þess fyrir hann 
að sk jóta máli sínu til y firúrskurðarvaldsins í þeim m álum , sem sje sýsluneindar 
eða bæ jarstjórnar.

Nefndin getur því ekki fallist á þá breytingu, sem með frv. þessu er farið 
fram á, að gerð sje á sveitarstjórnarlögunum , og leggur til, að frv. verði felt.

Alþingi, 16. apríl 1921.

Sigurður Stefánsson, B jörn  Hallsson, P jetur Ottesen,
form aður. fundaskrifari, framsögumaður.
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