
19. Frumvarp

til laga um vitabyggingar.

(Lagt fyrir Alþingí 1923).

1. gr.
Rikisstjórninni er beimilt að láta framkvæma eftir því sem vinnu- 

kraftur sá, sem vitam álastjórnin hefir á að skipa og önnur atvik og ástæður 
leyfa, bygging vita þeirra, sem 2. gr. ákveður.



Þá er og rikissíjórninni beimili að setja upp sjómerki á landi og sjó 
þar sem þörf gerist og hentugt þykir.

Bygging vitanna framkvæmist eftir þeirri röð, er ríkisstjórninni með 
ráðum  vitamálastjóra þykir rjett.

Einnig er ríkisstjórninni heimilt að framkvæma þær breytingar og 
endurbætur á vitum þeim, er þegar eru bygðir, sem reynslan sýnir að nauð- 
synlegar sjeu.

2. gr.
Yitar þeir er ríkisstjórninni heimilast að byggja, eru þeir, er bjer greinir:
A. Stærri vitar (ljósmagn meira en 12 sm.).

1. Þjófaklettsviti við Borgarfjörð.
2. Hjörseyjarviti á Mýrum.
3. Krossnesviti við GrundarQörð (eða Melrakkaey).
4. Klofningsviti við Flatey á Breiðafirði.
5. Látravíkurviti við Horn.
6. Hrúteyjarviti við Hrútafjörð.
7. Heggstaðanesviti við Húnaflóa.
8. Blönduósviti við Húnaflóa.
9. Hegranesviti við Skagafjörð.

10. Straumnesviti við Skagafjörð.
11. Grímseyjarviti i Grímsey.
12. Tjörnesviti á Tjörnesi.
13. Bauðagnúpsviti á Sljettu.
14. Höfðaviti hjá Raufarhöín.
15. Grenjanesviti á Langanesi.
16. Svínalækjartangaviti á Langanesi.
17. Digranesviti milli Bakkaflóa og Vopnafjarðar.
18. Kolbeinstangaviti í Vopnafirði.
19. Glettinganesviti milli Borgaríjarðar og Loðm undarfjarðar.
20. Seleyjarviti við Reyðarfjörð,
21. Hálsaviti við Hestgerðislón.
22. Mýrartangaviti á Mýrum í Skaftafellssýslu.
23. Elliðaeyjarviti í Vestmannaeyjum.

B. Minni vitar (ljósmagn minna en 12 sm. ).
1. Borgareyjarviti við Borgarfjörð.
2. Rauðanefsviti við Borgarfjörð.
3. Borgarnesviti við Borgarfjörð.
4. Búðaviti sunnanvert á Snæfellsnesi.
5. Stapaviti sunnanvert á Snæfellsnesi.
6. Sandsviti undir Jökli.
7. ólafsvíkurviti undir Jökli.
8. Vatneyrarviti við PatreksHörð.
9. Suðureyrarviti við Tálknafjörð.

10. Steinanes- eða Langanesviti við ArnarQörð.
11. Þingeyrarviti við Dýrafjörð.
12. Flateyrarviti við Önundarfjörð.
13. Suðureyrarviti við SúgandaQörð.



14. Bolungavikurviti við Isafjarðardjúp.
15. Æ ðeyjarviti við Isafjarðardjúp.
16. Sljettueyrar- eða Grunnavíkurvili við lsafjarðardjúp.
17. Hrúteyjarnesviti við Ingólfsfjörð.
18. Ingólfsfjarðarviti við Ingólfsfjörð.
19. Krossanesviti milli Ingólfsfjarðar og Norðurfjarðar.
20. Naustvíkurviti við Reykjarfjörð.
21. Borðeyrarviti við Hrútaljörð.
22. Hvammstangaviti við MiðQörð.
23. Skagastrandarviti við Húnaflóa.
24. Selnesviti við Skagafjörð.
25. Hofsósviti við Skagafjörð.
26. Haganesviti hjá Haganesvík.
27. Dalatárviti við Siglufjörð.
28. Húsavíkurviti við Skjálfanda.
29. Kópaskersviti við Axarfjörð.
30. BakkaQarðarviti við Bakkafjörð.
31. Skipahólmsviti við Vopnafjörð.
32. Bakkagerðisviti við Borgarfjörð eystri.
33. Brekkuviti við Mjóafjörð.
34. Grímutangaviti við Beykjarfjörð.
35. Stöðvartjarðarviti við Stöðvarljörð.
36. Breiðdalsvikurviti við Breiðdalsvík.
37. Hvalsnesviti við eystra Horn.
38. Þorlákshafnarviti við Þorlákshöfn.
39. Hópsnesviti við Grindavik.
40. Stafnesviti á Miðnesi.

C. Þokulúðursstöðvar:
1. Seley.
2. Stokksnes.
3. Beykjanes.
4. Grótta.
5. Siglunes.

3. gr.
Til byggingar vita þeirra og þokulúðursstöðva, sem talin eru i 2. gr., til 

sjómerkja og endurbóta eldri vita samkvæmt 1. grein, og til annara mannvirkja 
er þar að lúta, heimilast ríkisstjórninni að taka nægilega stór lán á ábyrgð 
rikisins, er endurgreiðist á 20—30 árum . Vexti og afborganir af iánum þess- 
um skal telja með öðrum  gjöldum rikissjóðs.

4. gr.
Bíkisstjórninni er heimilt með ráði vitamálastjóra að breyta um legu 

vitanna eftir því sem hentugra kynni að þykja, en þó svo, að þeir komi þeim 
svæðum að gagni, sem fram antöldum  vitum er ætlað að ná til.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



Frum varp þetta er upphaílega samið af vitamálastjóra, og var það lagt 
fyrir Alþingi sumarið 1917 af sjávarútvegsnefnd (Alþ.tíð. 1917 A. bls. 929—32) 
i neðri deild. Málinu var yfirleitt vel tekið, en þótti ekki nógu vel undir bú- 
ið, og svo þótti æskilegt, að slíkt frum varp kæmi frá stjórninni. Með rök- 
studdri dagskrá var málinu vísað til landsstjórnarinnar til frekari undirbún- 
ings (sst. bls. 1220).

Málið hefir siðan að mestu hvilt sig, nema skipstjórafjelagið »Aldan« 
hefir sent álitsskjal um málið.

Með því að nú hafa verið sam in og sett lög um  brúargerðir, lög nr. 
62, 28. nóvbr. 1919, og brýr síðan gerðar samkvæmt þeim lögum, þykir ástæða 
til að koma fram með frum varpið á ný, því að sömu ástæður liggja til þess 
að setja lög um vitabyggingar sem brúargerðir. Vitamálastjórinn hefir því end- 
ursamið frumvarpið, og þykir stjórninni nú rjett að leggja það fyrir þingið.

3essar eru helstu breytingar frá frumvarpi því, sem lá fyrir þinginu 
1917: Afskifts Eimskipafjelagsins og Fiskifjelags íslands af vitamálum eru feld 
burtu því að það virðist óþarft að hafa bein ákvæði um það í lögunum, því 
að auðvitað geta þessi fjelög komið fram með óskir sinar eins og önnur fje- 
!ög og einstaklingar, enda hálf óviðkunnanlegt að lögfesta einkafjelög sem 
ráðunauta. Ef æskilegl þykir að hafa fasta ráðunauta, væri heppilegra að 
stjórnin skipaði 2 menn, annan af hálfu fiskiveiðanna, en hinn af hálfu sigl- 
ingamanna. -

Þá hefir verið breytt til um vexti og endurgreiðslu lána af þessum 
ástæðum.

Það var ákveðið í fyrstu þegar vitagjaldslögin voru til um ræðu 1877, 
að vitagjaldið skyldi borga reksturskostnað vitanna, en ekki ganga jafnfram t 
til greiðslu skulda vegna bygginga nýrra vita. Þessari reglu hefir reyndar ekki 

x verið fylgt. Fram  að árslokum  1921 hefir alls verið innborgað vitagjald kr. 
108^490.81 en rekstursfjeð hefir verið samtals frá fyrstu kr. 595311.60 og hefir 
því rfktssjöður haft upp undir hálfa miljón kr. ágóða af vitunum. Nú er hjer 
talað um að setja upp 23 stærri vita, 40 leiðarljós og 5 þokulúðursstöðvar. 
Gert er ráð fyrir að þau kosti öll eftir núverandi verðlagi um 1700000 kr. og 
að þegar þeir eru kom nir m uni fara til reksturskostnaðar, launa og stjórnar 
um  190000 kr. árlega. Sem stendur er vitagjaldið 160000 kr. og m un þvi ekki 
hrökkva til að greiða hinn árlega vitakostnað. Reyndar má gera ráð fyrir, að 
reksturskostnaður heldur lækki, og að vitagjaldið hækki með vaxandi sigling- 
um, svo sennilega m un m ism unurinn ekki verða eins mikill og hjer gert er 
ráð fyrir. En sam t eru ekki neinar líkur til, að vitagjaldið nægi til að borga 
bæði reksturs- og byggingarkostnaðinn, enda er sem sagt ekki ætlast til þess 
frá fyrstu. Og þar sem ríkissjóður, eins o^ áður var sýnt fram á, þegar hefir 
fengið um  500000 upp í eldri byggingarkostnað, virðist rjettmætt, að bygg- 
ingarfjeð javaxtist og endurgreiðist með öðrum gjöldum ríkissjóðs. Fyrst um 
sinn má ganga að því visu, að reksturskostnaður nái ekki upp i vitafjeð, 
heldur m un verða afgangur af því til byggingar, eins og líka er sem stendur.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .



Um hækkun vitagjaldsins frá þvj sem nú er, getur varla verið að ræða, þvi 
að taxtinn m un vera með hæsta móti eftir því sem gerist í öðrum  löndum.

Kort sem sýnír bæði þá vita, sem þegar eru til, og þá sem iyrirhug- 
aðir eru samkv. frv. m un verða lagt fyrir þingið.


