
7. Fmmvarp

til laga nm brejtiog á lögara nr. 23, 11. jóli 1911, nm vita, sjómerki o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

7. gr. laganna orðist þannij*:
A tvinnum álaráðuneytinu er heimilt að fyrirskipa eða gera það að skil- 

yrði fyrir staðfestingu hafnarreglugerða, að sett sjeu við bafnir nauðsynleg 
leiðarm erki á kostnað hafnarsjóðs, enda sje k röfum  um  það  hagað eftir tekj- 
u m  sjóðsins og efnahag. .

N ú verður faraitálm i, t. d. sekkur skip á  löggittri höfn eða A alm ennri 
siglingaleið, skal þá hafnarnefnd eða, ef hún  er engin, hreppstjóri gera þæ r ráð- 
stafanir, sem nauðsynlegar eru til varnar  frekari slysum, svo sem  með því 
að lilkynna ráðuneytinu  atburðinn, m erkja staðinn, nem a fara rlá lm ann  burt



eða gera h a n n  óskaðlegan. Skal þetta fram  fara eins íljótt og n n t  er. Staðinn 
skal m erkja  í sam ræ m i við allsherjar reglur og i sam ráði við vitamálastjóra. 
Kostnaðinn við þessa m erkingu greiðir hafnarsjóður, þegar farartá lm inn er á 
hafnarsvæðinu eða á leið þangað, en ef farartá lm inn  er þar fyrir utan, svo 
og ef hafnarsjóður er enginn, kostar ríkissjóður merkinguna.

N ú vanræ kir  hafnarnefnd að m erkja  farartálm a, þar  sem henni ber að 
gera það, læ tur þá ráðuneytið  f ram kvæ m a m erkinguna á kostnað hafnarsjóðs.

Farar tá lm a  skal nem a bu r t  eða gera óskaðlegan eins fljótt og unt er, 
og skal hreppstjóri eða hafnarnefnd sjá um  íram kvæ m dina  í sam ráði við 
ráðuneytið.

Kostnað þann, sem leiðir af þvi að nem a b u r t  farartálm a, greiðir hafn- 
arsjóður, én ef kostnaður þessi fer fram  yfir helminginn af peningaeign bafn- 
arsjóðs, þ a r  m eð taldar ú tistandandi skuldir, verðbrjef og að ra r  eignir sem 
gefa fastan árlegan arð, t. d. leigulóðir og hús, skiftist það, sem  fram  yfir 
fer, jafnt milli rikissjóðs og hafnarsjóðs.

N ú  vanrækir hafnarnefnd að eyða fara rtá lm anum  og læ tur  þá ráðu- 
neytið fram kvæm a verkjð, en kostnaðurinn  við það greiðist eftir söm u regl- 
um  og að fram an greinir. Verði ágreiningur um  það svæði, er telst til hafuar 
eða hafnarleiða, sker  ráðuneytið  úr.

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 p  þ e t t a :

Á þiogi 1911 voru samþykt, og siðan af konuogi staðfest, lög nr. 23, 11. 
júli 1911, um vita, sjómerki o. fl. Siðan heflr verið gefin út reglugerð nr. 118, 
23. sept. 1912 i sambaudi við lógin, og eru þar sett nánari ákvæði um ýms at- 
riði þar að lútandi.

Frumvarpið til laganna kom fram sem stjórnarfrnmvarp, og var það 
samþykt með nokkrum breytingnm, og var aðalbreytingin sú, að þar sem frum- 
varpið lagði kostnaðinn við að nema burt skipsflök og því um líkt, á hafnarsjóð- 
ina, leggja lögin þennan kostnað á rikissjóð, að svo miklu leyti sem hann fer 
fram úr 300 kr. Pingið leit þannig á málið, að kostnaður við að nema burt far- 
artslma gæti oiðið svo mikill, að hann yrði litlum hafnarsjóði óbærilegur. Þótti 
því rjett að takmarka tillag hafnarsjóða, þannig, að það færi ekki fram yfir 300 
kr„ sem þótti hæfilegt. Nú hefir peningagildi breyst til muna, og jafnframt hefir 
reynslan sýnt, að i þessu sambandi muna 300 kr. engu. Við sprengingu stórra 
skipsflaka er um þúsundir að ræða, jafnvel tugi þúsunda, og má því heita þýð- 
ingarlanst, hvort hafnarsjóður er látinn leggja til þessar 300 kr. eða ekki. Nú er 
óneitanlegt að bjer er um málefni að ræða, sem með auknum siglingum eru mjög 
þýðingarmikil. Bæði i ríkissjóði og i bina mörgu bafnarsjóði greiða skipin stór 
gjöld, og eiga því einnig heimtingn á að fá eitlhvað i aðra bönd, og þá sjer- 
staklega vissu fyiir, að þeim sé óhælt að fara slnar leiðir án þéss að eiga á 
bættu að rekast á ómerkt skip-flök. Það er þvi óhjákvæmilegt, að slikum farar- 
tálma verði eylt eins fljótt og unt er, og að hann verði merktur greinilega með 
aðvörunarmerkjum þangað til. Nú mun að sjálfsögðu rikissjóði bera skylda til



að merkja og nema bnrt allan farartálma, sem verðnr ntan þeirra hafnarsvsða, 
þar sem hafnargjöld ern tekin, sem ern flestallar hafnir og leiðir á landinn, en 
hinsvegar virðist eðlilegt, að kaupstaðir og kanptún, sem hafa lagt gjöld á skip- 
in, hafi með þvi jafnframt tekið á sig skyldu til að greiða fyrir siglingum þang- 
að og halda hafnarsvæðinu og leiðunum hreinum. Þetta mun hafa vakað fyrir 
landsstjóminni 1911, þá er hún bar frumvarpið þannig fram, að hafnaisjóðum 
bæri að öllu leyli að bera þennan kostnað. Pað var að visu rjett athugað, að 
kostnaðurinn gæti borið hafnarsjóð ofurliða og lamað þá frá öllum framkvæmd- 
nm um ófyrirsjáanlegan tíma. Nú hafa siðan myndast hafnarsjóðir, sem eiga 
miklar eignir og hafa yfir miklu fje að ráða, og er þeim alls ekki ofurefli að 
halda svæði sfnu hreinu fyrir öllum farartálma. Að láta þá greiða að eins 300 
kr. nær engri átt. Hinsvegar ern einnig tii hafnarsjóðir, sem eru litlir og fátækir, 
og sem ern að berjast við að bæta höfn sfna og innsiglingu; fyrir þá myndi oft 
vera ógerningur að standa straum af þessum kostnaði, og þvi ekki nema sann- 
gjarnt, að rikissjóður taki hæfilegan þátt i kostnaðinnm, þegar svo stendur á.

í  frumvarpi þessu er ætlast til að 7. gr. laga um vita, sjómerki o. fl. 
verði breytt þannig, að kostnaðurinn við að hreinsa burt farartálma, veiði greidd- 
ur á þeim grundvelli, að skyldan til burtnámsins hvili aðallega á hafnainefnd 
þar sem hún er, og greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði, en að rikissjóður á 
þeim stöðum taki þvi að eins þátt i greiðslu kostnaðarins með hafnarsjóði, að 
telja megi að kostnaðurínn muni verða hafnarsjóði ofvaxinn.


