
Nd. 289. Frumvarp til laga [146. mál]
um breyting á lögum nr. 29 1946,um hafnargerðir og lendingarbætur.

Flm.: Hannibal Valdimarsson, Lúðvik Jósefsson.

1. gr.
1. Upphaf A-liðar 2. gr. laganna orðist svo:

Ríkissjóður greiðir 75% af kostnaði við hafnargerð eftirtalinna staða, sbr.
þó 1. mgr. 1. gr., og er rikisstjórninni jafnframt heimilt að ábyrgjast fyrir hönd
ríkissjóðs lán til greiðslu á 25% af kostnaði við hafnargerðina, miðað við þá
áætlun, sem ráðuneytið samþykkir, sbr. 1. mgr. 1. greinar: 1. Akranes o. s. frv.

2. Upphaf B-liðar sömu greinar laganna orðist svo:
Ríkissjóður greiðir 85% kostnaðar við að gera lendingarbætur á eftirtöld-

um stöðum, sbr. þó 1. mgr. 1. gr., og er ríkisstjórninni jafnframt heimilt að
ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs lán til greiðslu á 15% af kostnaðinum við
lendingarbæturnar, miðað við þá áætlun, sem ráðuneytið samþykkir, sbr. 1.
mgr. 1. greinar: 1. Alviðruvör o. s. frv.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
1 gildandi lögum um hafnargerðir og lendingarbætur er ákveðið, að rikissjóður

greiði 40% af kostnaði við allar meiri háttar hafnargerðir. Auk þess er rikisstjórn
heimilað að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs lán til greiðslu á 60% af kostnaðinum
samkvæmt áður samþykktri kostnaðaráætlun.
Þá segir einnig í gildandi hafnarlögum, að rikissjóður greiði 50% af kostnaði

við lendingarbætur á allmörgum tilgreindum stöðum, en ríkisábyrgð er heimil fyrir
hinum helmingi kostnaðar við lendingarbæturnar.

Ef til vill má segja, að nokkrar allra tekjuhæstu hafnirnar rísi undir sínum
hluta af kostnaði við bráðnauðsynlegar hafnarbætur, eins og gildandi lög gera
ráð fyrir. En hitt er hafið yfir allan vafa, að yfirgnæfandi meiri hluta hafnanna
er langt um megn að risa undir 60% af kostnaði við hafnargerðir. eins og hann
er nú orðinn, en þar er i flestum tilfellum um tuga eða hundrað a milljóna upp-
hæðir að ræða.

Er nú svo komið, að ýmsir blómlegustu útgerðar staðir landsins, þar sem ekki
varð hjá komizt að ráðast i umfangsmiklar hafnarframkvæmdir, eru á gjaldþrots-
barmi, sokknir i allsendis óviðráðanlegar skuldir. Sums staðar eru hafnarmannvirki
hálfgerð árum saman og liggja undir stórskemmdum sökum þess, að hafnirnar
geta ekki risið undir sinum hluta kostnaðarins.

A enn öðrum stöðum dregst frá ári til árs, að byrjað sé á bráðnauðsynlegum
hafnarbótum, sökum þess að öll sund eru lokuð um útvegun þess fjár, sem heima-
héraði ber að leggja fram skv. gildandi hafnarlögum.

Hér er þvi i mikið óefni komið.
Góðar hafnir eru lífæð margra kauptúna og bæja - grundvöllur atvinnulífs-

ins. Hafnargerðir mega þvi ekki stöðvast á slíkum stöðum. Sá kostur er þvi einn
fyrir hendi, að rikið taki á sig meiri hluta af stofnkostnaði hafnarmannvirkja en
lög gera nú ráð fyrir og að byrðinni verði létt af heimahéraði að sama skapi.

1þessu frumvarpi er lagt til, að framlög ríkissjóðs til meiri háttar hafnarfram-
kvæmda hækki úr 40% i 75% og að ríkisframlög til lendingarbóta skv. B-lið 2.
gr. hafnarlaganna hækki úr 50% í 85%. Að öðru leyti komi ríkisábyrgð til, svo
sem verið hefur hingað til.
Frumvarpið er fram borið af brýnni nauðsyn, sem háttvirtum alþingismönnum

er fullkunnugt um, og verður þvi að vænta þess, að það fáist lögfest á þessu þingi.


