
602. Löff

um breyting á lögum nr. 23, 11. júli 1911, um vita, sjómerki o. fl.

(Afgreidd frá Sþ. 7. maí).

7. gr. laganna orðist þannig:

Atvinnumálaráðuneytinu er beimilt að fyrirskipa eða gera það að skil- 
yrði fyrir staðfestingu bafnarreglugerða, að sett sjeu við bafnir nauðsynleg 
leiðarmerki á kostnað hafnarsjóðs, enda sje kröfum um það hagað eftir tekj- 
um sjóðsins og efnahag.

Nú verður farartálmi, t. d. sekkur skip á löggiltri böfn eða á almennri 
siglingaleið. Skal þá bafnarnefnd eða, ef hún er engin, hreppstjóri gera þær ráð- 

. stafanir, sem nauðsynlegar eru til varnar frekari slysum, svo sem með þvi 
að tilkynna ráðuneytinu atburðinn, merkja staðinn, nema fararlálmann burt 
eða gera hann óskaðlegan. Skal þetta fram fara eins fljótt og unt er. Staðinn



skal merkja í samræmi við allsherjarreglur og i samráði við vitamálastjóra. 
Kostnaðinn við þessa merkingu greiðir hafnarsjóður, þegar farartálminn er á 
hafnarsvæðinu eða á leið þangað, en ef farartálminn er þar fyrir utan, syo 
og ef hafnarsjóður er enginn, kostar rikissjóður merkinguna.

Nú vanrækir hafnarnefnd að merkja farartálma, þar sem henni ber að 
gera það, og lætur þá ráðuneytið framkvæma merkinguna á kostnað hafnarsjóðs.

Farartálma skal nema burt eða gera óskaðlegan eins fljótt og unt er, 
og skal hreppstjóri eða hafnarnefnd sjá um íramkvæmdina i samráði við 
ráðuneytið.

Kostnað þann,'sem  leiðir af þvi að nema i burt farartálma, greiðir 
hafnarsjóður að þvi leyti, sem hann ekki fæst greiddur af eiganda þess, er farar- 
tálma veldur, samkvæmt lögum og reglum, er um það kunna að gilda á hverjum 
tíma, þó ekki hærri upphæð en 500 kr. Verði nettó-kostnaður meiri en þeirri 
upphæð nemur, greiðist það, sem umfram er, að */« hlutum úr ríkissjóði og 
7« hluta úr hafnarsjóði. t*ó má kostnaðarhluti hafnarsjóðs aldrei nema meiru 
en V4 hluta af þess árs tekjum hans. Reynist svo, greiðist það, sem þar er 
fram yfir, úr rikissjóði, enda hafi verkið verið framkvæmt með samþykki 
ríkisstjórnarinnar og undir eftirliti trúnaðarmanns af hennar hendi.

Nú vanrækir hafnarnefnd að eyða farartálmanum, og lætur þá ráðu- 
neytið framkvæma verkið, en kostnaðurinn við það greiðist eftir sömu regl- 
um og að framan greinir. Verði ágreiningur um það svæði, er telst til hafnar 
eða hafnarleiða, sker ráðuneytið úr.


