
Nd. 199. Nefndarálit
um till. til þál. um að ríkisstjóriiiimi sé heimilt að styrkja Vestniannaeyjakaup- 
stað til kaupa á dýpkunartækjum.

Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin samþykkti að mæla með tillögunni. Tveir nefndarmenn skrifa 

undir með fyrirvara.
Álit vitamálastjóra fylgir hér með.

Alþingi, 27. nóv. 1933.
Bergur Jónsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Ólafur Thors,

form., með fyrirv. fundaskr., frsm. með fvrirv.
Eysteinn Jónsson. Finnur Jónsson.

Fylgiskjal.

VIT AMÁL AST J ÓRINN
Reykjavík, 27. nóv. 1933.

Að gefnu tilefni vil ég hér með levfa m ér að gefa nokkrar skýringar á þörf 
landsins á dýpkunartækjum  í sambandi við tillögu, sem fram  hefir komið á 
þingi um kaup á dýpkunarvél fyrir Vestmannaeyjar.

Eins og ég skýrði ýtarlega frá í skýrslu minni til atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytisins um dýpkunarskip, dags. 27. jan. 1930, er brýn þörf fyrir 
dýpkunartæki liér við land, og liefir þörfin siðan miklu frem ur aukizt heldur 
en hitt, enda mikil hrevfing komin á þessi mál, þar sem nýjum hafnarvirkjum  
og nýjum lendingabótum, scm þarf að framkvæma, alltaf er að fjölga, en það 
er mjög víða alls ekki hægt nema að hafa til þess hcntug tæki, og þá sérstaklega 
góð dýpkunartæki.

Sérstaklega hvað Vestmannaeyjar snertir, þá er það auðséð á skýrslu minni 
22. júní þ. á. um áætlað skipulag Vestmannaeyjahafnar, að þar verður mjög 
mikil þörf fyrir dýpkunartæki, en þar hagar þannig til, að ekki verður hægt að 
dýpka það, sem þarf, i einu, heldur verður að gera það smátt og smátt eftir 
ástæðum. Þar er heldur ekki hægt að koma stórum  tækjum við; verður þvi að 
liafa þau frem ur smá, enda nauðsynlegt að dreifa dýpkuninni allri, 78000 m 3., 
yfir fleiri ár, vegna kostnaðarins. En ég fæ ekki betur séð en það sé nauðsyn- 
legt fyrir Vestmannaeyjar að eiga tæki, sem eru við þeirra liæfi og sem þeir geta 
notað eftir ástæðum. Hinsvegar tel ég mjög sennilegt, að tækin geti komið að 
gagni einnig annarsstaðar, þegar ekki er not fvrir þau í Vestmannaevjum, og 
álit ég því, að kaup á slíkum tækjum handa Vestmannaeyjum geti jafnfram t 
komið að notuni fvrir aðra staði, ef sett verður sem skilyrði fyrir styrknum, að 
ráðuneytið fái heimild til að ráða yfir tækjunum til afnoia við önnur mann- 
virki, gegn hæfilegri leigu, þegar þau eru ekki notuð i Vestmannaeyjum.

Th. Krabbc.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, hér.


