
4. Frumvarp

til laga nm rekstnr verksmiðjn til bræðsln sildar.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr.

Þá er hafin verður rekstur sildarbræðslustöðva eða stöðvar samkvæmt 
heimild í lögum nr. 49, 7. mai 1928, skal um reksturinn fylgt ákvæðum þeim, 
er segir í lögum þessum.

2. gr.
Verksmiðjan kaupir ekki sild af framleiðendum, sbr. þó 7. gr., en tek- 

nr við henni til vinslu fyrir þeirra reikning.



3. gr.

. Áður en árleg starfræksla hefst, skal stjórn verksmiðjunnar leita lof- 
orða islenskra útgerðarmanna um lágmarksviðskifti við verksmiðjuna eða um 
tölu skipa, sem fá munu verksmiðjunni afla sinn til vinslu, og gera samninga 
við útgerðarmenn þar um. Skal áætlun um vidskiflamagnið vera fyrir hendi 
fyrir 15. júni ár hvert. Ákveður þá atvinnumálaráðherra i samráði við stjórn 
verksmiðjunnar með hliðsjón at hinu áætlaða viðskiftamagni hvort verksmiðj- 
an veið i rekin það ár.

4. gr.

Eigendum skal greitt söluverð afurða þeirrar sildar, sem tekin er af 
þeim til vinslu, að frádregnum þeim kostnaði, sem hjer segir:
1. Stjórnarkostnaði og öðrum venjulegum rekstrarkostnaði.
2. 5"/• afborgun af stofnkostnaði sildarstöðvarinnar
3. 5°/o fyrningargjaldi af húsum, mannvirkjum, vjelum og áhöldum.
4. 5*/o gjaldi i varasjóð.

Áætlunarverð sildarafurða, ákveðið samkvæmt þessu og með hliðsjón 
af 5. gr. má greiða eigendum með alt að 707« við afhendingu sildar til vinslu, 
en eftirstöðvarnar, e f nokkrar verða, eftir að reikningsskil hafa verið gjörð 
um sölu í lok starfsárs.

5. gr.

Sildarbræðslu skal skylt að selja við kostnaðarverði ssmvinnufjelögum 
bænda alt að þriðjungi þess síldarmjöls, er bún framleiðir árlega. Skulu fje- 
lögin hafa sagt til fyrir 15. ágúst ár hvert, að hve miklu leyti þau vilja nota 
sjer rjelt þenna. Fjelögin meea að eins láta síldarmjölið af hendi til notkun- 
ar innanlands. Brot á móti þessu varðar sektum frá 500—5000 kr.

6. gr.

Verksm iðja sú, er stofnuð verður fjTst, skal sett á Siglufirði, enda 
leggi Sigluljarðarkaupstaður fram  tje til hennar að sínum hluta eftir þvi, sem 
um semst v ið  rikissljórnina.

7. gr.

Stjórn verksmiðjunnar skipi þrir menn. Einn skipaður af atvinnu- 

málaráðherra, einn skipaður af stjóm sildareinkasölunnar og einn tilnefndur 
af bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar. Ráðherra setur stjórninni erindisbrjef og 
ákveður laun hennar.

Sljórnin ræður framkvæmdarstjóra til eins árs í senn og ákveður 
starfssvið bans og laun.

Stjórnin hefir á hendi sölu afurðanna með ráði framkvæmdarstjóra.

8. gr.
E f sjerstaklega stendur á, er verksmiðjunni heimilt að kaupa síld við 

ákveðnu verði af utanrikismönnum.



9. gr.
Nánari ákvæði um rekstur og tilbögnn verksmiðjunnar skulu settmeð 

reglugerð samkv. 4. gr. laga nr. 49, 7. maí 1928.

10. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r n m  v a r p  þe f t t a .

Stjórninni þykir rjett að sett sjen lög um það á hvaða grundvelli sknli
rekin sildarbræðslustöð, sem gerð er á kostnað rikissjóðs samkv. lögum nr. 49
frá 1928, og þess vegna er frv. þetta framkomið. Meginhugsunin með stofnun 
slíkrar stöðvar var og er að greiða fyrir þvi, að sildveiði geti orðið sem trygg-
astur atvinnuvegur, en hins vegar ekki það að rikissjóður taki að reka verk-
smiðju i hagnaðarskyni og er þessi stefna mörkuð i 2. gr. frumvarpsins.

Um 3. gr. þykir ekki þörf að ræða en nm 4. gr. skal það tekið fram,
að bnndraðsgjald í 2.— 4. lið er að nokkrn leyti sett með hliðsjón af 3 gr. 1.
nr. 49, 1928. En ákvæðin um greiðslu nettóandvirðis sett i líkingu við það sem 
á sjer stað bjá S. 1. S.

Um 5. gr. Úr þvi að rikið tekst á hendur að annast þessa starfrækslu 
þykir alveg sjálfsagt, að landbúnaðurinn njóti nokkurra hlunninda a f fyrirtækinu 
og þykir mega haga þeim á þá lund, sem greinin mælir fyrir um.

6. og 7. gr. þurfa engra skýringa við, en nm 8. gr. skal það tekið fram,
að bún er varnagli, sem rjett þykir að hafa, ef verksmiðjan kynni ekki að fá
nóg að starfa einhverntima, er hún er starfrækt og ef hægt væri að fá tækifær- 
iskanp.

Lögin þurfa að fá sem fljótasta afgreiðslu og öðlast gildi áður en verk- 
smiðjan tekur til starfa.


