
Ed. 381. Wefndarálit

utn frumvarp til laga um bæjargjöld i Vestmannaeyjum.

Prá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir atbugað framangreint frumvarp. Sjer hún enga ástæðu
til þess að neita Vestmannaeyingum um lagabeimild til þess að afla fjár i
bæjarsjóð með þeim hætti, sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu, til þess að 
standast kostnað af þeim framkvæmdum, sem þar eru nefndar.

En af þvi að svo virðist, sem frumvarpið sje samið án nægilegs tillits 
til þeirra kringumstæðna, sem eru fyrir hendi i Vestmannaeyjum, þar sem 
rikissjóður er eigandi þvi sem næst alls lands eða lóða i kaupstaðnum, þá þótti 
nefndinni, sem það yrði að gera á frumvarpinu allverulegar breytingar, til þess 
a? það gæti orðið að lögum. En með þeim breytingum, sem nefndin telur 
rjett að gerðar sjeu á frumvarpinu og bjer fara á eftir, leggur hún það til, að 
háttv. deild samþykki það.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 1. gr. Orðið sallarc falli burt.
2. Við 2. gr. a. 1 stað orðanna i 2. málsgrein »— fjörutíu aura — af hveij-



um hundr8ð krónum virðingarverðs, samkv. fasteignamats- 
lögum« komi: — fjörutiu aura — af hverjum fullum hundrað 
krónum virðingarverðs, samkv. fasteignamatslögum. Minni 
upphæð en hundrað krónur kemur ekki til greina.

b. Á eftir orðunum í 3. málsgrein »tún og hagar« komi: mat- 
jurtagarðar og fiskreitir.

c. í stað orðanna i 4. málsgrein »lóða, eða leigjendur............
hvilir á« komi: leigulakar lóða eða notendur, sem samkv. 
byggingarbrjefi eða öðrum heimildum hafa umráð þeirra.

3. Við 5. gr. a. í  staðinn fyrir orðið »tasteign« komi: húseign.
b. Á eftir orðunum »veðkröfum á eigninni« komi: að fasteignar- 

skatti til rikissjóðs undanskildum.
c. Á eftir greininni komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

Nú greiðir leigutaki eða notandi lóðar eigi fasteignar- 
gjaldið i 2 ár, og hefir hann þá fyrirgert leigurjetli eða af- 
notarjetti sinum.

4. Við 6. gr. Önnur málsgrein falli burt.
5. Á eftir 6. gr. komi ný grein (7. gr.), svo hljóðandi:

Með lögum þessum er úr gildi feld, að þvi er Vest-
mannaeyjakaupstað snertir, 2. gr. laga nr. 18, 18. maí 1920, um
gjald til holræsa og gangstjetta í kaupstöðum, öðrum en Reykja- 
vik og Akureyri.

6. 7. gr. verður 8. gr.

Alþingi, 26. mars 1926.

Jób. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. ólafsson. 
form. fundaskrifari og frsm.


