
Nd. 692. Nefndarálit

við frumv. til hafnarlaga fyrir Vestmanneyjar.

Frá Qárlaganefndinni.

Nefndin hefir haft til athugunar áhrærandi frumvarpið ýms gögn svo sem:
1. Rannsókn hafnarstæðisins og »plan« fyrir hafnargerðinni ásamt uppdrætti 

yfir höfnina og fyrirhuguð bafnarvirki, alt gert af dönskum verkfræðingi, herra 
C. Bech.

2. Áætlun sama um kostnað við að gera höfnina, og nemur upphæð kostnaðar- 
ins samkvæmt henni kr. 249,300, að meðtöldum vitum á báðum hafnar- 
arörmum og bryggju til að leggja aö bátum og smærri skipum.

3. Áætlun um tekjur og gjöld hafnarinnar, er sýslunefnd Vestmanneyinga hefir 
gert, bygða á bátaeign eyjarskeggja, skipakomum og vöruflutningum, eins og 
þetta er nú.

Af þessum gögnum er það Ijóst, að höfn sú, er hjer er ráðgerð, verður 
aðallega fyrir mótorbáta og fiskiskip og fyrir smærri flutningaskip. Hún miðar 
því aðallega til gagns fyrir sjávarútveg frá eyjunum.

Dýpi í innsiglingunni og við bryggjuna verður 4 metrar um meðalfjöru, 
þegar alt það er uppgrafið, sem ráðgert er í kostnaðaráætluninni. Enn fremur 
verður pollur á innri höfninni 5 metra djúpur um íjöru, þar sem skip sem komast 
inn með flóði, géta legið, að m. k. eitt í einu, en það dýpi er þó ot lítið handa 
hinum venjulegu millilandaskipum, en að sögn er dýpi þetta nægilegt fyrir þau 
skip, sem að jafnaði flytja kol og salt til eyjanna.

Áætlun um tekjur og gjöld hafnarinnar, sú er nefndin hefir haft til hlið- 
sjónar, er alls eigi rökstudd með neinum skýrslum nje skýringum. En nefndin vill 
ekki vefengja, að ummmæli sýslunefndarinnar um það, að tekjuáætlunin sje eigi 
of hátt talin eftir gjaldstofnum þeim, sem á er bygt, sje ábyggileg, og ber þá 
áætlunin með sjer, að þörfin fyrir höfn þessa er nú þegar mikil, þar sem 
eyjarskeggjar vilja leggja á sig gjöld þau til hafnarinnar, sem þar eru talin. Þar 
að auki getur höfn í Vestmanneyjum haft nokkra þýðingu fyrir samgöngur og 
vöruflutning til þeirra staða á suðurströndinni, sem örðugast er að lenda við, svo 
sem eru Eyrarbakki, Stokkseyri, Vik, Rangársandur og máski fleiri. Til þessara 
staða verður auðveldast að ná með mótorbátum eða smáskipum, sem væru til taks 
á tryggri höfn i Vestmanneyjum þegar leiði gefst.

Þýðing sú, sem hin fyrirhugaða höfn hefir fyrir sjávarútveginn annars- 
vegar og jafnvel fyrir samgðngur við suðurströnd landsins hins vegar, vegur svo 
mikið hjá meiri hluta nefndarinnar, að hann fellst á frumvarpið i aðalatriðum, 
enda telur nefndin fyrirtæki þetta nokkru skyldara landssjóði fyrir það að eyjarnar 
eru allar eign landsins.

í fyrstu grein frv. er farið fram á beinan íjárstyrk úr landssjóði til hafnargerðar- 
innar, íjórða part kostnaðar, eins og átt hefir sjer stað um Reykjavikurhöfn og fleiri 
hafnarvirki. En taian, sem þar stendur er þriðjungur áætlaðs kostnaðar og þvi i ósam- 
ræmi við meginmálið. Þetta er sjálfsagt að lagfæra með því, að lækka töluna í 1. 
gr. ofan í 62500 kr. En af því leiðir aftur, að upphæð sú, er taka þarf til láns, 
hækkar að sama skapi í 2. gr.



Um ábyrgð á láni til hafnargerðarinnar var töluvert hik á nefndinni. En 
með þvi að vonlítið þótti um, að framlag landssjóðs kæmi að haldi, nema að því 
fylgdi líka ábyrgðin, varð ofaná hjá meiri hlutanum, að játa hvorutveggja.

Fáeinar smábreytingar leyfir nefndin sjer að leggja til, að gerðar verði, og 
geymist til framsögunnar að minnast á þær.

Alþingi, 29. ágúst 1913.
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