
Nd. 383. Nefndarálit [125. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 55/1950, um breyt. á l. nr. 25/1946, um landshöfn
í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Bygging landshafnar (skv. lögum) í Keflavík og Njarðvíkurhreppi var hafin
árið 1946, og tók landshöfnin þá við mannvirkjum, sem Keflavíkurhöfn átti,
ásamt skuldum að upphæð nál. 17'2 millj. kr. Aðalmannvirki landshafnarinnar
nú eru á tveim stöðum, í Keflavík og Innri-Njarðvík, og er mannvirkið í Keflavík
nú aðalhafnarbryggja Keflavíkurhafnar, bæði fyrir fiskiskip og flutningaskip. Að
hafnargarði og bryggju í Njarðvík hefur verið unnið undanfarin ár í ákvæðisvinnu
af verktaka þar á staðnum og greitt í ríkisskuldabréfum. Eru þau mannvirki enn
ekki svo langt komin, að komið hafi að fullum notum. Samtals hefur nú verið
unnið að hafnarmannvirkjunum (hafnargörðum og bryggjum) fyrir hátt á 14. millj.
kr., að meðtöldum þeim mannvirkjum, sem landshöfnin tók við 1946, en lönd og
lóðir á landshöfnin fyrir nál. 900 þús. kr., auk húsa, áhalda o. fl. Af því fé, sem
varið hefur verið til landshafnarinnar, hefur ríkissjóður lagt fram nál. 4% millj.
kr. og hafnarbótasjóður rúmlega 27'2 millj. kr., en auk þess hvíla á landshöfninni
nál. 4 millj. kr. í ríkisskuldabréfum og ríkisábyrgðarlánum, auk ríkissjóðsgreiðslna
á viðskiptareikningi nál. 3 millj. kr. Brúttótekjur landshafnarinnar voru nál. 1.4
millj. kr. árið 1953 og nál. 1.7 millj. kr. árið 1954. Hefur ríkissjóður undanfarið
lagt fram nokkurt fé til greiðslu af skuldabréfum og ábyrgðarlánum, auk þess, sem
höfnin sjálf hefur getað innt af hendi, en tekjurnar verið vaxandi.

Í gildandi lögum er heimild til að verja fé til landshafnarinnar bundin við 15
millj. kr. hámark, og er sú heimild fullnotuð. Samkvæmt frv., ef að lögum verður,
er heimildin hækkuð upp í 25 millj. kr., þ. e. um 10 millj. kr. Leggur nefndin til,
að það verði samþykkt með svo hljóðandi

BREYTINGUM:
1. í stað 1. gr. komi þrjár nýjar greinar, svo hljóðandi:

a. (1. gr.) Í stað orðanna "í Keflavíkur- og Njarðvikurhreppum" í 1. gr. laganna
komi: í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi.

b. (2. gr.) Í stað orðanna ,,10 millj. kr." í 2. gr. laganna komi: 25 millj. kr.
e. (3. gr.) Í stað orðanna "sveitarstjórnum Keflavíkurhrepps og Njarðvikur-

hrepps" i 4. gr. laganna komi: bæjarstjórn Keflavíkurkaupstaðar og hrepps-
nefnd Njarðvíkurhrepps.

2. Í stað 2. gr. komi tvær nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. (4. gr.) Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr.

55 25. maí 1950.
b. (5. gr.) Þá er lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra

inn í lög nr. 25 23. apríl 1946, um landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkur-
hreppum, og gefa þau út með fyrirsögninni: Lög um landshöfn í Keflavíkur-
kaupstað og Njarðvíkurhreppi.

3. Úr fyrirsögn frv. falli orðin "um breyting á lögum nr. 55/1950".

Alþingi, 18. febr. 1955.
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