
13. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 38, 20. júni 1923, um verslun með smjörliki 
og likar iðnaðarvörur, tilbúning þeirra m. m.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

1. gr.

Aftan við 5. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

Atvinnumálaráðuneytið getur undanþegið ákvæðum þessarár gr. það 
eða þau rjómabú, sem framleiddu bæði smjör og smjörliki sumarið 1923.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

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 :

Samkvæmt heimild i 21. gr. 6. tölul. íjárlaga fyrir árið 1923 var Ás- 
lækjarrjómabúi í Hrunamannahreppi, á öndverðu ári 1923, veitt 5000 kr. lán 
úr Viðlagasjóði, til þess að koma upp smjörlíkisgerð við Áslækjarrjómabú, en 
á Alþingi 1923 voru lög þau sett, sem hjer er ráðgert að breyta á þann veg, 
að atvinnumálaráðuneytið megi veita undanþágu frá ákvæðum 5. gr. laganna.

Ástæðan til þess að landsstjórnin telur rjett að veita þessa undanþáguheim- 
ild er sú, að henni þykir ekki sanngjarnt, að löggjafarvaldið veiti íyrst óbeint sam- 
þykki sitt með lánsheimild til þess að rjómabú og smjörlikisgerð megi starfa 
saman og setji svo fáum mánuðum síðar lög, er alveg banna þetta. Það er 
einnig venja þegar ný lög eru sett, sem gripa inn í atvinnufrelsi manna, að 
undanþága er gerð eða heimiluð um fyrirtæki, sem þegar eru sett á stofn. Og 
hættulegt getur það alls ekki talist að leyfa þessa undanþágu.



Stjórninni er ekki kunnugt um, að annarsstaðar sje eins ástatt og um 
Áslækjarrjómabúið, en ef svo er, á bið sama að ganga yfir önnur slik bú, og i 
samræmi við þetta er heimildin orðuð alment i frv., en ekki bundin við Ás- 
lækjarrjómabúið eitt.

Forráðamenn Áslækjarrjómabúsins bafa farið þess á leit að fá efiirgefið 
Viðlagasjóðslánið vegna ákvæða laga nr. 38, 1923, en hefir verið synjað um 
það. Hins vegar getur það tæpast talist sanngjarnt nema frv. þelta verði 
að lögum.

Að öðru leyti þarf frv. ekki skýringa.


