
Ed. 721. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 9a 25. sept. 1942, um að reisa nýjar síldarverksmiðjur.

Frá fjárhagsnefnd.

Eftir að frv. var vísað til fjárhagsnefndar, gerðist það, að nokkur hluti ný-
reistrar mjölskemmu Ú Siglufirði hrundi. Þótti n. þVÍ nokkur hætta á, að lántöku-
heimild sú, er farið er fram tl í frv., mundi eigi nægjanleg og ráðgaðist við fjármála-
i áðh. um málið. Mun hann hafa leitað umsagnar stjórnar Síldarverksmiðja ríkisins,
og hefur nefndinni nú borizt afrit af svarbréfi verksmiðjustjórnar. dags. 18. þ. m.
Er bréfið svo hljóðandi:

Reykjavík, 18. apríl 1947.
Ráðherra sjávarútvegsmála, Reykjavík.

Vér leyfum oss hór með að skýra yður frú, hæstvirtur ráðherra, að stjórn Síld-
arverksmiðja ríkisins samþykkti eftirfarandi tillögu it fundi sínum í dag með öll-
um atkvæðum:

"t sambandi við frumvarp til laga um breyting ú lögum nr. 93 25. sept. 1942,
um að reisa nýjar síldarverksmiðjur, sem nú liggur fyr-ir Alþingi, samþykkir stjórn
Síldarverksmiðja ríkisins:

Þar sem ekki hefur wrið reiknað með öllum þeim kostnaði, sem nú er Iyrirsjúan-
legur, í áætlun þeirri, sem Byggingarnefnd Síldarverksmiðja ríkisins gerði 30. nóv.
1946, telur stjórn Síldarverksmiðja ríkisins sig ekki geta komizt hjá að fara fram
á hækkun ábyrgðarheimildarinnar úr 38 milljónum króna upp í 43 milljónir króna,
til að fullgera nýju verksmiðjumar ú Siglufirði og Skagaströnd.

Liðir þeir, sem hækkun valda, eru aðallega:
1. Olíugeymar fyrir olíu til kyndingar.
2. Olíukyndingartæki.
3. 400 hestafla mótor með generator á Skagaströnd.
4. Kostnaður við að fullgera verksmiðjumar og við ýmsar lagfæringar.
5. Hús fyrir framkvæmdastjóra á Skagaströnd.
6. Kostnaður í sambandi við hrun norðurhelmings mjölskennnunnar it Siglufirði

og endurbygging hennar og lagfæring mjölgeymslu á Skagaströnd."

Virðingarfyllst.

F. h. stjórnar Síldarverksmiðja ríkisins.

Sveinn Benediktsson.

Fjárhagsnefnd telur, að ekki verði hjá komizt að hækka lántökuheimild ina svo
sem verksmiðjustjórnin fer fram á og leggur til, að frv. verði samþykkt með eftir-
farandi

BREYTINGU.
Við 1. gr. í stað ,,38" komi: 43.

Alþingi, 19. apríl 1947.

Pétur Magnússon, Bernh, Stefánsson,
form., frsm. fundaskr.

Guðm. í. Guðmundsson.

Þorst. Þorsteinsson,
með fyrirvara.

Brynj. Bjarnason.


