
Nd. 310. Nefndarálit
um frv. til I. um breyt. á 1. nr. 93 25. sept. 1942, uni að reisa ný jar síldarverksmiðjur.

í lögum uni s íldarverksmiðjur rikisins er svo ákveðið, að leyfi atvinnumálaráð- 
he rra  þurfi til að reisa síldarverksmiðju. Mun þetta ákvæði ha fa  verið sett til þess, 
að aukning síldariðnarins yrði í samræmi við þarfir  síldveiðiflotans og markaðs- 
möguleika, og að verksmiðjur yrðu  re istar á heppilegustu stöðum.

í lögum nr. 93 25. sept. 1942 er ákveðið, að rikið láti „reisa verksmiðju til herzlu 
síldarlýsis, þegar rannsókn ir  sýna, að það sé tímabært.“

í frv. því, sem fyrir  liggur, er lagt til, að um verksm iðjur til herzlu sildarlýsis 
skuli gilda sömu ákvæði og um síldarverksmiðjur að því leyti, að til þess að reisa 
slikar verksm iðjur þurfi leyfi atv innum álaráðherra . E r  frv. liorið fram í efri deild 
og hefur jiegar hlotið samþvkki þeirrar deildar.

Meiri hhiti nefndarinnar er þeirrar skoðunar, að frv. miði í rétta átt og sé í eðli- 
legu samræmi við sildarverksmiðjulögin. Það verður að telja ólíklegt samkv. athug- 
unum, sem frain hafa farið, að fvrst um sinn verði reist nema 1—2 herzluverksmiðjur, 
og er þá eðlilegast, að það fyrirtæki sé í hönduin rikisins, sem nú þegar rekur mikinn 
hluta síldariðnaðarins. Gæti það vel orðið óþægilegt fvrir  verksm iðjur ríkisins, et 
herzlustöðin, sem ætti að vera viðtakandi síldarlýsisins, væri í höndum  einstaklinga, 
sem aðallega starfa með sína sérhagsmuni fyrir  auguni. Væru hins vegar einstakling- 
ar byrjaðir á fram kvæm dum  í þessu efni án v itundar ríkisins, mundi ríkið áreiðan- 
tega síður hefjast handa, og kæmi það þá í bága við fyr iræ tlan ir Alþingis. Færi hins 
vegar svo, að ríkið við nánari athugun hvrfi frá  þvi að annast fram kvæm dir á þessu 
sviði, nmndi rik isstjórnin  sjálfsagt veita það levfi, sem gert er að skilyrði í frv.

Meiri hluti n. leggur því til, að frv. verði samþvkkt óbreytt. Minni lil. (Sll og 
SK) m un skila sérstöku nál.

F rá  meiri h lu ta  sjávarútvegsnefndar.

Alþingi, 29. jan. 1943.

F innur Jónsson, 
form.

Gísli Guðmundsson, Lúðvík Jósefsson. 
fundaskr., frsm.


