
Nd. 600. Nefndarálit
um frv. til hafnarlaga fyrir Hrísey.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frumvarp þetta hefur legið alllengi fyrir nefndinni. Dráttur sá, sem orðið hefur
fl afgreiðslu þess hjá nefndinni, stafar fyrst og fremst af því, hve langan tíma það
tók að fá álit vitamálastjóra um frumvarpið.

Eins og meðfylgjandi umsögn vitamálastjóra ber með sér, mælir hann með
samþykkt frumvarpsins, aðeins Hleð þeim breytingum að lækka nokkuð fjárhæðir
fyrstu og annarrar greinar.

Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins með eftirgreindum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Í stað "kr. 900000 - níu hundruð þúsund krónur" komi: kr. 376000

-- þrjú hundruð sjötíu og sex þúsund krónur -r-r-,

2. Við 2. gr. Í stað "IiI'. 1400000 -- einnar milljónar og fjögur hundruð þúsund"-
komi: kr. :164000 -- fimm hundruð sextíu og fjögra þúsund --.

Alþingi, 2. des. 1944.
Ásg. Ásgeirsson,

form.
Jóhann Þ. Jósefsson,

fundaskr.
Sig. Kristjánsson. Eysteinn Jónsson.

Lúðvík Jósefsson,
frsm.

Fylgiskjal.

VITAMALAST,JÓRINN
Reykjavík, 24. nóv. 1944.

Sjávarútvegsnefnd neðri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags. 15. sept. þ. á.,
óskað umsagnar minnar um frumvarp til hafnarlaga, nr. 97, fyrir Hrísey.

Mér getur ekki fundizt það annað en eðlilegt og virðingarvert, að Hrísey jar-
húar reyni að vinna upp sitt byggðarlag með þvi að skapa sér aðstöðu til þess að
nytja eitthvað af sildartorfunum, sem vaða kringum eyjuna þeirra á sumrin, að
minnsta kosti þá aðstöðu fyrst í stað að veita heimafólki sumarvinnu við síldar-
söltun og vinni sig ef ti! vill síðar upp í eitthvað stærra. Ég vil benda á, að einmitt
i Hrísey virðist vera aðstaða ti] þess að byggja sumaratvinnuna upp á þennan
hátt, vegna þess að fyrst um sinn er hægt að styðjast við hafskipabryggjuna ii
Dalvík, sem liggur aðeins þrjár sjómílur frá þeim bátabryggjum, sem gera mætti
í Hrísey með þeim kostnaði, sem samsvaraði núverandi stærð þessa byggðarlags.

Ríkið hefur í mörg horn að líta nú á næstunni, --- svo mörg, að ýmislegt, sem
telja verður enn þá meira aðkallandi en stórskipahöfn í Hrísey, verður áreiðan-
lega að sitja á hakanum, þótt ekki væri nema vegna skorts á vinnutækjum.

Það virðast heldur ekki vera nein vandræði í svipinn að koma á land þeirri
síld, sem veiðist í Eyjafirði og nágrenni, þar sem Akureyri, Dalvík, Ólafsfjörður,
að maður nú ekki nefni Siglufjörð, - - allt stórstaðir,- liggja svo að segja hver
við annan.

Hér á skrifstofunni var gerð áætlun um hafnarvirki í Hrísey í okt. 1943, og
var niðurstöðutala kostnaðaráætlana kr. 467500.00, miðað við verðlag fyrir stríð.
Þar sem mér virðist, eins og að framan greinir, ekki koma til mála, að hafizt verði
handa um framkvæmdir þessara áætlana á næstu árum nema að mjög litlu leyti,
en allt er á huldu um verðlagið og kaupgjald. þegar til kæmi að reisa mannvirkin,
virðist mér hæfilegt að miða heildarupphæð hafnarlaga sem næst við tvöfalda
áætlunarupphæð eða kr. 940000.00, og breytist þá upphæðin í 1. gr. frumvarpsins

kr. 376000.00, en upphæðin í 2. gr. í kr. 564000.00.
Að öðru leyti hef ég ekkert sérstakt við frumvarpið uð athuga

Axel Sveinsson.

Til sjávarútvegsnefndar Nd. Alþingis.


