
Ed. 311. Nefndarálit
um frv. til 1. um brevt. á hafnarlöguin fyr ir  Húsavík, nr. 38 19. jún í  1933.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og borið það saman við gildandi hafnarlög 
fyr ir  Húsavik. Hún hefur einnig kynn t  sér te ikningar yfir  ha fnarm annvirk in  eins 
og þau eru nú og eins og þau eru áætluð fullgerð, svo og kostnaðaráætlun vitamála- 
stjóra yfir framhaldsbyggingu hafnarm annvirk janna. E r ætlazt til, að byggður verði 
250 m etra  varnargarður fyrir  u tan  og vestan núverandi bryggju með 60 m skipalægi 
innan við garðinn. Myndast þannig höfn bæði fvr ir  fiskibáta og önnur skip í sam- 
bandi við væntanlegan rekstur í stærri stíl á Húsavík. Gert er ráð fyr ir  því, að mann- 
virki þetta kosti með núverandi verðlagi rúmlega 2,5 millj. k rónur,  en með kostnaðar- 
verði, sem var hér fyr ir  stríð, aðeins 750 þús. krónur.

Nefndin kynnti sér einnig fjárhagsafkomu hafnarinnar .  Kvaddi hún  til sín til 
viðtals formann hafnarnefndar, hr. Jú líus Hafstein sýsluinann, v itam álastjóra og 
flutningsm. frumvarpsins, þm. S.-Þingevinga, er allir gáfu henni mikilsverðar upp- 
lýsingar um málið. Við þessar um ræ ður og athuganir hefur komið í ljós eftirfarandi:

1. Kostnaður við byggingu bryggjunnar og tveggja stétta, sem fram kvæm d var á 
á runum  1933—36, hefur orðið kr. 510405.19. Þ a r  af framlag ríkissjóðs samkvæint 
gildandi lögum kr. 204162.00, sem m un nú vera greitt að mestu. Stendur því enn 
eftir ónotað 200 þús. kr. s ty rkur og 300 þús. kr. ábyrgð, enda lán þetta ótekið 
enn. Yrði m annvirkið byggt með liku kostnaðarverði og var hér fv r ir  strið, væri 
óþarft að hækka styrkinn um meira en 100 þús. kr. og ábyrgðina um 150 þús., 
eða s tyrkinn upp í 500 þús. kr., í stað 1 millj., og ábvrgðina í 750 þús. kr., í stað 
2.1 millj. eins og frumvarpið kveður á um.

2. Auk þessa hefur höfnin greitt í byggingar- og viðhaldskostnað við fjörustétt 
42 þús. kr., og telur fonnaður hafnarnefndar,  að ríkissjóði beri að kosta þetta 
að %, en sá hluti er enn ógreiddur af ríkissjóði.

3. Rekstrar- og efnahagsreikningur 1941 sýnir bókfærðar eignir hafnarinnar 
kr. 393291.00, og er þá ekki meðtalið ríkissjóðsframlagið, sem þá m un hafa verið 
um 170 þús. Verða því eignir alls kr. 563299.00. Kemur þetta heim við kostnaðar- 
reikninginn, þegar tekið er tillit til anna rra  eigna en bryggjunnar. Á sama tíma 
eru skuldir alls kr. 337976.00 og því skuldlausar eignir kr. 225315.00, eða rúm- 
lega rík issjóðsstyrkurinn. T ek ju r  hafnarinnar voru 1941 kr. 25846.82, en kostn- 
aður annar  en vextir kr. 5534.37, svo að rú m ar  20 þús. kr. eru þá upp í vexti og 
afborganir, eða sem næst 6% af skuldarupphæðinni. Aftur á móti voru tekjurn- 
a r  rúm um  4 þús. kr. hærri 1939, sem sýnir, að höfnin hefur betri afkomuskilyrði 
á venjulegum tímum.

4. Höfnin hefur að sjálfsögðu margfalt meiri tekjumöguleika eftir að hún hefur 
verið fullgerð, og þó einkum ef stór síldarverksmiðja yrði reist þar, enda eru 
þá bæði heimaflotanum sköpuð þróunarskilyrði og öðrum  skipurn innan  hafn- 
a r innar meira öryggi. Þ rá t t  fy r ir  þetta m un þess ekki að vænta, að höfnin svo 
gerð geti í náinni framtíð staðið ein undir  tveggja millj. k róna  skuldabyrði, því 
að jafnvel þótt hagkvæm lán næðust, yrði að gera ráð fyr ir  180—200 þús. króna 
tekjum á ári til þess að standast nauðsynleg útgjöld. Til sam anburðar má geta 
þess, að Siglufjarðarhöfn hafði 1942 aðeins 92 þús. kr. tekjur. Hins vegar bendir 
allt til þess, að höfnin fullgerð hefði nægilegar tek ju r  til þess að standa ein 
s traum  af 750 þús. k róna  skuldabyrði, en hæ rra  lán en það væri óþarft, ef verkið 
yrði fram kvæm t á venjulegu kostnaðarverði, eins og það var hér fy r ir  stríð.

5. Hafnarnefnd hefur á fundi 30. jú lí  1942 sam þykkt að láta fa ra  fram  allan undir- 
búning undir  fram kvæm dir verksins, svo sem áætlanir, samninga og lántökur,



en þó með því skilyrði, að „verkið reynist ekki óframkva'manlegt vegna kostn- 
aðar, sem samfara er núverandi og' vfirvofandi dýrtíð.“
Að ölln þessn atluignðu lítur nefndin svo á, að fram kvæm d á þessu verki ætti 

ekki að hefjast mi, eða á meðan verðlag allt í landinu er svo óeðlilega hátt, heldur 
heri að undirbúa það og fram kvæm a það síðar, þegar verðlag er hagkvæmara, og þá 
helzt á sem skemmstum tima, enda komi þá til samþvkki rík isstjórnar, að fengnum 
tillögum vitamálastjóra. Og með því að nauðsyn kann  til að bera, að heimildarlög 
séu fyr ir  hendi, sem ákveða stvrk og ábyrgð fvr ir  öllum byggingarkostnaði, til þess 
að unnt sé að Ijúka að fullu undirbúningi und ir  framkvæmdir, m. a. samningum um 
lántökur, hefur nefndin orðið sannnála um að leggja til, að f ru m \a rp ið  verði sam- 
jjvkkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 1. gr. Yið greinina bætist: enda sé ekki hafizt handa um fram kvæm dir nerua 

með leyfi r ík isstjórnarinnar,  að fengnum tillögum vitamálastjóra.

Alþingi, 30. jan. 1943.

Gísli Jónsson, Guðm. í. Guðinundsson, Ingvar Pálmason. 
form., frsm. fundaskr.


