
Nd. 527. Nefndarálit
um frv. til hafnarlaga fyrir Siglufjarðarkaupstað.

Frá sjávarútvegsnefnd.

N efndin hefur athugað mál þetta, og hefur sú athugun orðið  lengri fyrir 
það, að töluvert sérstaklega stendur á í þeim kaupstað, er um ræðir, þar sem 
m jög  margar lóðir, er liggja að höfninni, eru í eigu einstaklinga. Er því talsvert 
erfitt að fá nákvæmlega réttláta skiptingu á þeim tilkostnaði, sem verður við 
það, að bærinn kostar til lagfæringar á höfninni, m illi bæ jarins sjálfs og þeirra 
einstaklinga, sem lönd eiga að höfninni.

N efndin leitaði um sagnar vitam álastjóra um frv. Taldi hann sig sam þykkan 
þvi í höfuðatriðum  og lét uppi það álit sitt, að langheppilegast væri, að bærinn 
eignaðist sjá lfur allt land, er að höfn inni lægi, en vegna þess að það mun ekki 
talið k leift i bili, gerði vitam álastjóri uppástungur um  m eðferð þessara mála, er 
nefndin hefur i aðalatriðum fallizt á og m iðað breytingartillögur sinar við þær. 

Breytingarnar við 1. og 2. gr. eru leiðréttingar á misprentun.
Samkvæmt fram anrituðu leggur nefndin til, að frv. verði sam þykkt með 

eftirfarandi
BREYTINGUM.

1. V ið 1. gr. 1 stað kom i % —  og i stað kom i %■ í stað „1200000“  
k om i: 1000000.

2. V ið 2. gr. í  stað „1800000“  k om i: 2000000.
3. V ið 5. gr. Á  eftir orðunum  „m eð stórstraum sflóði" í lok greinarinnar kom i: 

en leigumálar þeir, sem nú eru i gildi, haldast eftir þvi, sem samningar um 
lóðaleigu standa til.

4. V ið 6. gr. 1. m álsgrein orðist þannig:
Nú hefur bæ jarstjórn  samkvæmt tillögum  hafnarnefndar ákveðið endur- 

byggingu á m annvirkjum  einstaklinga sunnan Eyrarinnar og undir Hafnar-



bökkum , í sambandi við dýpkun Siglufjarðarhafnar á tilteknu svæði, og skal 
þá leitað umsagnar leigjenda þeirra, er til greina kom a í hvert sinn. Sam- 
þykki meiri hluti lóðaeigendanna, að í endurbyggingu á eignum  þeirra skuli 
ráðizt, skal leitað staðfestingar atvinnu- og sam göngum álaráðuneytisins, og 
er sam þykkið fyrst bindandi fyrir alla aðila, þegar ráðuneytið hefur stað- 
fest, að fram kvæ m dirnar skuli gerðar. Þeir lóðaeigendur, er um  ræðir, skulu 
þá skyldir til að byggja  á sinn kostnað, að frádregnu fram lagi rik issjóðs til 
verksins, fyrirstöðuþil fyrir lóð sinni, þegar bæ jarstjórn krefst þess, en upp- 
fylling innan við fyrirstöðuþilið  annast bæ jarfélagið án endurgjalds m eð 
uppgrefti úr höfninni, eftir þvi sem hann hrekkur til. Þ ilið skal byggt á 
þeim stað, er skipulagsteikning vitam álastjóra ákveður, og að styrkleika 
eftir fyrirm æ lum  hans, enda skipi vitam álastjóri eftirlitsm ann m eð fram - 
kvæm d verksins.

5. V ið 6. gr. Á  eftir siðustu málsgr. bætist ný málsgrein, svo h ljóðan di:
Verðhæ kkun á lóðum  einstaklinga, er á þeim  kann að verða fyrir að- 

gerðir hins opinbera, skal ekki teldn til greina, e f bæ jarfélagið siðar meir 
þarf að kaupa þær lóðir.

Alþingi, 26. nóv. 1943.
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