
Ed. 533. Nefndarálit
um frv. til l. um þurrkvi við Elliðaárvog.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur rætt mál þetta á allmörgum fundum. Nefndarmenn eru á einu
máli um það, að stefna frv. sé rétt mörkuð og að keppa beri að því, að komið verði
upp þurrkví í höfuðstaðnum eða í grennd við hann. Eins og högum er nú háttað, er
öll aðstaða til viðgerða skipa hin erfiðasta. Að sönnu er þess vænzt, að hinn nýi
slippur i vesturbænum verði fullgerður á næsta vori. En hann mun eigi geta tekið
á land þyngri skip en 1500 smál., og skortir því mikið á, að hann fullnægi þörfum
hins innlenda skípastóls, þótt ekki sé um annað hugsað. Þörfin fyrir þurrkví mun
þvi verða allbrýn. þótt slippurinn komist upp.

Hins vegar eru flestir nefndarmenn þeirrar skoðunar, að þurrkvíarmálið hafi
tæpast fengið nægan undirbúning enn sem komið er. 1frv. er gert ráð fyrir, að þurr-
kvíin verði gerð við Elliðaárvog. Vel má vera, að aðstaða sé þar betri en annars
staðar í nágrenni bæjarins. En staðarvalið mundi draga þann óþægilega dilk á eftir
sér, að Kleppsspítala yrði að flytja. Að sjálfsögðu hefði það gífurleg útgjöld i för
með sér fyrir ríkissjóð. Það virðist þvi full ástæða til að athuga nánar, hvort eigi
séu aðrir staðir, er til greina gætu komið. Ástæða virðist og til að athuga nánar
kostnaðarhlið málsins, möguleika á að fá fé að láni o. fl. o. fl. Hafa þessar hug-
leiðingar leitt til þess, að sjávarútvegsnefnd hefur orðið sammála um að leggja til,
að málið verði að þessu sinni afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Í trausti þess, að ríkisstjórn leiti samkomulags við bæjarstjórn Reykjavíkur um

að ákveða stað fyrir væntanlega þurrkví og tryggja henni nægjanlega stórt land-
svæði fyrir starfsemi hennar og að ríkisstjórn einnig sjái um, að gerðar verði full-
komnar áætlanir um kostnað við byggingu þurrkvíarinnar, eftir að staður hefur
verið valinn, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.
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