
Sþ. 298. Tillaga til þingsályktunar
um heim ild fv rir  rík iss tjó rn in a  til að levfa stjó rn  síldarverksin ið ja rík isins að 
taka á leigu síldarbræ ðsluna á H úsavík.

F lm .: Jónas Jónsson.

Sameinað Alþingi heim ilar rík isstjó rn inn i að leyfa stjó rn  sildarverksm iðja 
rik isins að taka á leigu síldarbræ ðsluna á Húsavík.

G r e i n a r g e r ð .
Stjórn sildarb ræ ðslunnar á H úsavík hefir sent inér h já lag t erindi um  heim ild 

Alþingis til að s tjó rn  síldarbræ ðslnanna megi leigja nú í sum ar h ina  nýbyggðu 
síldarverksm iðju  á H úsavík. Fylg ir glögg greinargerð frá  oddvita H úsavíkur og 
sýslum anni Þingeyinga, og auk  þess meðmæli frá  s tjó rn  sildarverksm iðjanna. 
F a ra  bæði þessi sk jöl hér á eftir.

Fylgiskjal I.
Reykjavík, 31. m arz 1938.

Við u n d irritað ir leyfum  okkur hér nieð fv rir  hönd síldarverksm ið junnar í 
H úsavík að fa ra  þess á leit við hið háa Alþingi, að það heim ili síldarverksm iðjum  
rík isins að taka sildarverksm iðjuna í H úsavik á leigu þetta á r  og reka hana. Aðal- 
ástæ ðan fv r ir  því að við óskum  þessa er fy rst og frem st, að o kkur hefir enn ekki 
tekizt að fá loforð um  nægilegt rek stra rfé  handa verksm iðjunni í sum ar, því þeir, 
sem y fir fé ráða, telja það skoðun sína, að hún sé of Htil (400—500 m ála afköst á 
só larhring) til þess að starfa  sem sjálfstæ tt fyrirtæ ki.

í öðru Iagi hefir okkur af sömu ástæðum  ekki tekizt að fá forstöðum ann, sem 
trevsta megi sem ábyggileguin kunnáttum anni til að stý ra  rekstri verksm iðjunnar, 
en heim am enn í H úsavík reynslu lausir í þeim efnum  að annast svona fyrirtæ ki. 
B vrjunarm istök  á öðrum  stöðum  hræða.

H insvegar væri óhærilegt fy rir  eigendur verksm ið junnar og alþýðu m anna í 
Húsavik, ef hún starfaði ekki á kom andi sum ri, um  leið og það væri einnig óvið- 
unandi frá  alm ennu sjónarm iði, að síldarverksm iðja, sem er svo vel sett til síld- 
veiðimiða sem þessi er, sé ekki notuð.

Við teljum  eðlilegt, að ríkið taki verksm iðjuna á leigu þetta fy rsta  á r  a. m. k„ 
af því:

1. Að um boðsm aður rik isins i þessum m álum , atv innum álaráðherra, neitaði á 
sínum  tím a algerlega um leyfi til að reisa í H úsavík stæ rri verksiniðju en 
þessa, en smæðin virð ist nú — eins og áður scgir — standa í vegi fvrir, að hægt 
sé að fá na'gilegt rekstrarfé  handa fv rirtæ kinu  og tryggja þvi örugga forstöðu.

2. Að verksm iðjan er á milli verksm iðjustöðva rík isins og þannig sett, að hún 
getur, ef hún er í sam vinnn við þær. greitt gevsilega m ikið fv rir  sm ærri veiði- 
skipurn, sein eru sam ningsbundin rik isverksm iðjunuin , og verður of tafsain t 
að fa ra  til R aufarhafnar eða S iglufjarðar, þegar síld er helzt að fá á veiði- 
svæði H úsavíkur, eins og oft kem ur fyrir. Vegna þessarar sérstöku afstöðu er 
ekkert fordæm i skapað fv rir að rar litlar verksm iðjur, þó ríkið tæki þessa á 
leigu.

3. Loks má henda á það, að ú r þvi ekki eru tök á fy rir næ stu vertið að byggja 
á R aufarhöfn viðbótarverksm iðju, er verksm iðjan í H úsavík þannig sett, að 
hún, þó litil sé, bæ tir þar nokkuð ú r  skák, ef rík ið  tek u r hana á leigu. 
Meðmæli s tjó rn ar rík isverksm iðjanna fvlgja hér með m álaleitun þessari, og

skal fram  tekið, að kröfum  um leigu eftir verksm iðjuna er stillt svo lágt sem fæ rt



þykir og ekki til þess ætlazt, að H úsav ikurhreppur fái leigu eftir lóð þá, sem verk- 
sm iðjunni fylgir.

V irðingarfyllst

f. h. Síldarverksm . H úsavíkur f. h. H úsavíkurhrepps
Jú l. Havsteen. K arl K ristjánsson

(oddviti).
T il Alþingis.

Fylgiskjal II.
R eykjavik, 31. m arz 1938.

Út af erindi yðar, dags. 4. þ. m., þar sem þér leitið eftir m eðm ælum  frá  stjó rn  
síldarverksm iðja rík isins með því, að rík ið  tak i síldarverksm iðjuna á H úsavik á 
leigu, var í dag sam þykkt í verksm ið justjó rn inn i svo hljóðandi tillaga:

„V erksm iðjustjó rn in  leggur til, að henni sé heim ilað að tak a  síldarverksm iðj- 
una á H úsavík á leigu næ stu síldarvertið , ef sam ningar tak ast um  leiguskilm ála."

Þ etta  tilkynn ist yður hér með.

F. h. s tjó rn ar síldarverksm iðja rík isins 
Þorm óður Eyjólfsson.

B ráðabirgðastjórn  síldarverksm ið junnar á Hiisavík,
c /o  Hótel Skjaldbreið.


