
Ed. 47. Frum varp

til laga um einkasíma í sveitum.

Flutningsm .: Jón Jónsson, Einar Árnason, G uðm undur Ólafsson.

1. Samþyktir.

1. gr.
Heimilt er sýslunefndum , að fengnum tillögum landssím astjóra, að gera 

sam þyktir um einkasímalagning um ákveðin svæði i sveitum innan sýslu.

2. gr.
Þegar sam þykt er gerð á sýslufundi, skal m eð nægum fyrirvara kvatt til 

fundar á svæði þvf, sem ætlast er til, að sam þyktin nái yfir. Sýslunefndin ákveð- 
ur fundarstað, en oddviti hennar, eða sá er hún kýs til, auglýsir fundardag og 
stjórnar fundi. Atkvæðisrjett á þeim fundi eiga allir fullveðja menn, sem gjald- 
skyldir ern til sim alínunnar eftir sam þyktinni.

3. gr.
Á fundi þeim, er getur í 2. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp sýslu- 

nefndarinnar til samþyktar. Fallist fundurinn m eð ’ /* atkvæða á frum varpíð ó - 
breytt, sendir sýslum aður það stjórnarráðinu til staðfestingar og löggildingar. 
Eins fer um frum varpið, þótt fundurinn geri við það breytingar, ef þær eru sam- 
þyktar m eð */» atkvæða og sýslunefnd felst á þær.

Fallist sýslunefnd ekki á breytingar fundarins, skal kveðja til fundar á 
ný, og sam þykki fundurinn þá frum varpið óbreytt m eð 2/s atkvæða, fer um það 
sem fyr segir.

. Frum varp, er eigi nær */s atkvæða á sam þyktarfundi, er fallið.

4. gr.
Þegar sam þykt er send stjórnarráðinu til staðfestingar, skal hún endur- 

sendast óstaðfest ásamt synjunarástæðum , ef hún virðist kom a í bága við grund- 
vallarreglur laga eða rjett manna, eða ganga o f nærri efnahag einstaklinga. Að 
öðrum  kosti staðfestir stjórnarráðið samþyktina, skipar fyrir um birting hennar 
og tiltekur, hvenær hún öðlast gildi.

Samþykt, er stjórnarráðið hefir staðfest, má ekki breyta á annan hátt en 
hún var stofnuð.

5. gr.
í  samþykt skal ákveðið:

a. um legu einkasímans og gerð,
b. um greiðslu kostnaðar við lagning og viðhald símans,
c. um starfrækslu símastöðva,
d. um símafjelag.



6. gr.
Ákveða má, að kostnaðinum , að því leyti sem hann fæst ekki greiddur á 

annan hátt, sje jafnað á eigendur fasteigna á svæðinu, eftir verði fasteignanna. 
Söm uleiðis má leggja einhvern hluta kostnaðarins á menn eftir efnum og ástæð- 
um, lausafjáreign, eða eftir tölu verkfærra manna, eða eftir öllu þessu. Loks má 
ákveða mishá fram lög eftir aðstöðu til einkasímans og að þeir greiði sjerstök 
gjöld , er öðrum  frekar hafa simans not, svo sem sveitaverslun, bifreiðarstjórar o. fl.

7. gr.
Skylt er einkasimafjelagi að taka lán til greiðslu lagningarkostnaðar einka- 

síma, er allir fjelagsmenn beri sameiginlega ábyrgð á og afborgi á hæölegum  
tima, svo framarlega að fult sam kom ulag náist ekki um greiðslu þegar i stað.

8. gr.
Skylt er hverjum, sem æskir innlagningar síma til sin frá einkasímalínu, 

að bera kostnaðinn við innlagninguna og viðhald  tækja sinna, að þvf leyti sem 
hann er ekki greiddur af landssím anum, sam kv. 14. gr., eða opinberu fje.

9. gr.
1 einstaka tilfelli má ákveða gjald af sím tölum  og símskeytum á einka- 

línu og út af henni, ef til þess fæst leyfi landssím astjóra, sem ákveður, hve hátt 
gjaldið skuli vera.

10. gr.
Hver sá, sem gjaldskyldur er til einkasíma eftir samþykt, á rjett á að 

leggja sima inn hjá sjer frá aðaleinkalinunni án aukins gjalds til hennar, enda 
sje að öllu vandlega frá innlagningunni gengið.

11. gr.
G jöldum  til einkasima samkvæmt lóggiltri sam þykt fylgir lögtaksrjettur

eftir lögum  nr. 29, 16. des. 1885. ,
0

12. gr.
Fyrir brot gegn sam þykt má ákveða sektir, alt að 200 krónum , er renna 

í sveitarsjóð, þar sem brotið er fram ið, og fer um mál út af slikum  brotum  sem 
um almenn lögreglumál.

II. Tengigjald og framlag landssimans.

13. gr.
Þegar einkasím alínu er kom ið á samkvæmt lögum  þessum, skal greiða 

árlega af hverju talfæri á linunni 5 krónur til landssim ans sem tengigjald, enda 
annist þá landssím inn alla afgreiðslu á m iðstöðinni, notendum  að kostnaðarlausu.



14. gr.
Nú er sam þykt sett samkvæmt lögum þessum, og greiðir þá landssiminD, 

ef fje er fyrir hendi, */s alls kostnaðar við lagning einkasímans og innlagningar 
frá honum , að frádregnum flutningskostnaði á simaefni frá skipshlið út á línu- 
svæ ðið. Skilyrði fyrir framlagi landssím ans eru:

a. að ekki sje notað annað efni eða önnur tæki en þau, er landssimastjóri 
tekur gild. .

b. að landssim inn annist lagning línunnar og uppsetning tækja,
c. að hlutaðeigandi sveitar- og sýslustjórn ábyrgist starfrækslu einkasímans eftir

þvi, sem landssím astjóri mælir fyrir um,
d. að söm u stjórnarvöld ábyrgist, að linunni sje að öllu vel við haldið.

15. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jú ii 1929.

G r e i n a r g e r ð .

Frum varpi því, er bjer liggur fyrir, er ætlað að greiða fyrir því, að einka- 
símar kom ist á i sveitum landsins. Ým sum  m önnum  í öllum  sýslum, norðan- 
lands að minsta kosti, er m jög hugleikið að kom a á slíkum sím alínum , og þess 
eru jafnvel dæmi, að það hafi þegar verið gert m eð frjálsum sam tökum .

Við slfk samtök vilja oftast einhverjir skerast úr leik, sem samtakanna 
hafa þó fylstu not, og til að kom a í veg fyrir það eru heim ildarlög, sem hjer eru 
ráðgerð, nauðsynleg, enda virðast þau ekki viðsjárverð frem ur en önnur lög, er 
heimila samþyktir, t. d. lög nr. 38, 28. nóv. 1919, og lög nr. 42, s. d., og lög 
nr. 65 og 66, 22. nóv. 1913.

Vitanlega þarf að tryggja vel, að ekki sje gengið o f nærri rjetti manna nje 
efnahag, enda virðist svo vera geij m eð fyrstu málsgr. 4. gr. og 7. — 10. gr.

Jafnframt og heim ildarlög eru sett um þetta efni virðist rjett að tryggja 
einkasimum aðstöðu m eð þvi að tengigjaldið sje ekki o f hátt og m eö þvi að 
ákveða framlag frá landssím anum  til þeirra til greiðslu stofnkostnaðar með 
nánari skilyrðum .

Álitamál getur altaf verið um hve hátt framlag landssfmans skuli vera, 
en þar sem gert er ráð fyrir, að hann sje laus við rekstur einkasima og viðhald 
þeirra, virðist það sist o f  hátt ákveðið bjer, enda mun landssím ínn i flestum til- 
fellum fá framlag sitt ríflega uppborið i auknum sím anotum .


