
Sþ. 242. Nefndarálit
um tillögu til þ ingsályktunar um ríkisábyrgð á láni fvr ir  Sauðárkrókshrepp.

F rá  fjárveitinganefnd.

Til hafnargerðar á Sauðárkróki hefir á tveimur undanförnum  árum  verið varið 
um 620 þús. krónum. Hafnargerðinni er þó enn ekki lokið. Til þess að ljúka við 
m annvirki þetta og koma þvi í nothœft ástand, meðal annars  með þvi að koma upp 
vatnsveitu í jjarfir hafnarinnar,  bvggja aðgerðar- og sildarsöltunarpall til nota við 
höfnina, vantar  enn 110 þús. k rónur,  og telja flutningsmenn tillögunnar þess engan 
kost að afla f jár  til fram halds verksins neina ríkisábyrgð fáist fvrir  láni, er tekið 
væri í þessu skyni. En þar sem svo stendur á, að fjárlög verða ekki afgreidd fyrr 
cn í haust, en ærin nauðsvn á því að geta nú þegar eða sem fyrst bvrjað  á verkinu, 
svo því yrði lokið fyr ir  i hönd farandi síldarvertíð, þá þykir ekki mega fresta því 
að leita þessarar heimildar. Fjárveitinganefnd fellst á það, að nauðsynlegt sé að 
gera nú þegar eða sem fyrst fyrirhugaðar öryggisráðstafanir að þvi er það snertir 
að tryggja hafriargarðinn með grjótfyllingu við hann utanverðan, og eins getur 
nefndin fallizt á, að það þurfi að hraða byggingu vatnsveitunnar og aðgerðar- og 
síldarverkunarpallsins, svo starfsenii geti hafizt þarna sem allra fyr.st, er gefi höfn- 
inni nokkrar  tekjur.

Af þessum ástæðum mælir fjárveitinganefnd með því, að þingsályktunartillagan 
verði samþykkt, þó þannig, að upphæðin verði lækkuð um 15 þús. k rónur, og er 
þá miðað við það, sem áætlað er, að það muni kosta að Ijúka verkinu.

Samkvæmt framansögðu er gert ráð fyrir, að kostnaðurinn við hafnargerðina 
fari upp í 730 þús. kr. og gengið út frá þvi, að úr rikissjóði verði gre iddur styrkur 
til þessara framkvæmda, er nemi % af þessari upphæð. En eins og nefndarálit 
þetta ber með sér, er kostnaðurinn við vatnsveituna og aðgerðar- og síldarsöltunar- 
pallinn tekinn með í heildarupphæðinni, og er þar tekin upp sama regla og fylgt 
hefir verið að þvi er snertir  hafnargerð irnar á Skagaströnd og í Hofsósi, og þykir 
nefndinni sanngjarnt, að s tv rkur sé veittur til vatnsveitu í þarfir  hafnanna, en að 
þess verði þó gætt, að s ty rkur í slíkum tilfellum sé eingöngu m iðaður við vatns- 
þörf þeirra.

Þá þykir fjárveitinganefnd rétt að vekja athygli á þvi, að ákvæðum þeim i 
lögum um hafnargerð á Sauðárkróki, að Skagafjarðarsýsla skuli áhyrgjast gagn- 
vart ríkissjóði lán til hafnarinnar,  hefir ekki verið framfylgt, en í þess stað hefir 
ríkisstjórninni í fjárlögum verið veitt heimild til þess að ábyrgjast lán i þessu 
skyni. En af tu r  á móti hefir verið ákveðið, að svslusjóður Skagafjarðarsýslu legði 
fram 100 þús. k rónur til hafnargerðarinnar, og væri sú upphæð óafturkræf. Af 
þessari upphæð m unu nú þegar vera greiddar 70 þús. k rónur. Fjárveitinganefnd 
lítur svo á, að ef tillaga þessi verður sam þykkt og ef r ik isstjórnin  notar heimildina, 
þá verði ábyrgðin því skilvrði bundin, að greiðslu á eftirstöðvum þessa framlags 
sýslufélagsins verði lokið á þessu ári.

Nefndin leggur til, að þingsályktunartillagan verði sam þykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
I staðinn fyr ir  „125000 kr.“ í tillögugreininni komi: 110000 kr.

Alþingi, 25. april 1939.
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