
Ed. 774. Nefhdarálit

um frumvarp til hafnarlaga fyrir Vestmannaeyjar.

Vjelarbátaútvegur hefir aukist mjög í Vestmannaeyjum' siðustu árin, og 
hefir fiskiaöi eyjabúa farið mjög vaxandi við þann útveg. Eyjarnar eru aflasæl 
fískistöð, og eiga einmitt þess vegna eflaust góða framtíð fyrir höndum.

En allmikill þröskuldur í vegi þykir þeim Eyjamönnum það, hve höfnin 
þar er ill og óhagkvæm. Hefir mönnum lengi verið Ijóst, að gera þyrfti allveru- 
legar umbætur á höfn þessari, hafa nú verið gerðar rækilegar rannsóknir á höfn- 
inni, gert »plön« fyrir hafnarvirkjum og áætlun um kostnað við þau.

Að þessum undirbúningi loknum, hafa nú Eyjamenn tekið ákvörð- 
un um að ráðast í að gera hafnarvirki, samkvæmt þessari áætlun, og hafa þeir 
leitað til þingsins um styrk til hafnargerðarinnar, og um lán eða ábyrgð fyrir 
láni til þessa fyrirtækis.

Mál þetta hefir fengið allrækilegan undirbúning, eins og sjá má á skjöl- 
um þeim, er nefndinni hafa verið afhent, en þau eru:

1. 3 uppdrættir af höfninni og hafnarvirkjunum.
2. Áætlun um kostnað við hafnargerðina; er kostnaðurinn áætlaður kr. 249,300, 

og eru þar með taldir vitar á báðum bafnargörðunum og bryggja fyrir báta 
og smærri hafskip.

3. Áætlun sýslunefndar um tekjur og gjöld hafnarinnar.
Helstu hafnarmannvirkin eru 2 skjólgarðar og skipabryggja. Þá þarf og 

að dýpka höfnina á nokkrum stöðum, verður þá dýpið í innsiglingunni og við 
bryggjuna 4 metrar um meðalfjöru. Dálitill pollur verður inni á böfninni með 
5 metra dýpi, svo stór, að þar getur legið eitt skip, en oflitið dýpi er það fyrir 
millilandaskip þau, sem hjer eru í förum eftir fastri áætlun, en nægilegt smærri 
vöruflutningaskipum. En ekki mun vera auðið að fá meira dýpi þarna, eftir því 
er sjeð verður á þeim gögnum, er fyrir liggja.

Höfnin verður því að mestu liði fyrir báta og sinærri skip, og verður þvi 
afarmikilsverð fyrir sjávarútveg Eyjanna. Eigi er heldur litils um það vert fyrir 
vöruflutninga, að og frá suðurströnd landsins, að trygg höfn fáist i Vestmannaeyj- 
um. Hafnargerð þessi verður þvi þegar á alt er litið að teljast mesta nauðsynja 
fyrirtæki, sem æskilegt er að komist í framkvæmd.

En þá er spurning um, hvort óhætt sje að ráðast í svo dýra hafnargerð 
þarna, úr því að höfnin þó ekki verður fær stórskipum — hvort þessi höfn muni 
þá geta borið sig. Af áætlun þeirri, er sýslunefndin hefir gert um tekjur og út- 
gjöld hafnarinnar, og sem virðist vera gerð af mestu varfærni, verður ekki ann- 
að sjeð, en að góðar horfur sjeu á þvi, að höínin geti strax borgað sig.

Landssjóðsstyrkur. sá, sem ákveðinn er til þessa fyrirtækis i frumvarpi 
þvi til hafnarlaga fyrir Vestmannaeyjar, sem oss var falið til athugunar, er i 
samræmi við það, sem áður hefir verið veitt úr landssjóði til slíkra hafnar- 
mannvirkja, og virðist rjettmætt að styrkja þetta fyrirlæki, að sömu tiltölu.

Hjá þvi verður ekki komist, að landssjóður taki á sig ábyrgð á láni því, 
er Vestmannaeyjasýsla þarf að taka til hafnargerðarinnar, enda stendur honum 
nærri, þar sem eyjarnar eru landssjóðseign.



Frumvarp þetta, sem hjer liggur fyrir, er sniðið eftir hafnarlögum fyrir 
Reykjavikurkaupstað nr. 19, 11. júlí 1911, og hefir nefndin ekkert við það að 
athuga.

Tillaga nefndarinnar verður þvi sú í þessu máli, að ráða háttv. deild til 
að samþykkja frumvarpið óbreytt.

Alþingi 7. sept. 1913.
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