
Nd. 202. Frumvarp

til laga um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 10. nóv. 1913.

Flm.: Jóhann Þ. Jósefsson.

1. gr-
Til dýpkunar innsiglingar, fullnaðarviðgerðar hafnargarða og nauðsyn- 

legustu mannvirkja innan hafnar i Vestmannaeyjum veitast úr rikissjóði allt 
að 110 þús. krónur, gegn tvöföldu framlagi úr hafnarsjóði Vestmannaeyja- 
kaupstaðar.

Tillagið úr ríkissjóði er bundið því skilyrði, að yfirumsjón með verkinu 
og reikningshaldinu sé falin manni, sem ríkisstjórnin samþykkir.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n  a r g e r ð .

Vorið 1914 var fyrst byrjað á hafnarbótum i Vestmannaeyjum. Á þeim 
tæpum 16 árnm, sem liðin eru siðan, hafa verið gerðir þar tveir hafnargarðar, 
Hörgeyjargarðnrinn, norðan megin mynnisins að innri höfninni, og Hringskers- 
garðurinn að sunnanverðu.

Vegna þéss að garðar þessir, sem liggja fyrir opnu úthafinu, voru í fyrstu 
gerðir of veikir, hefir mjög erfiðlega gengið að fá þá fulltrausta. Einknm var 
Hringskersgarðurinn allt of veikur, og hefir því itrekað orðið fyrir allvernlegum



skemmdam. Síðast varð alvarleg bilun & honum 31. janúar 1929, og var siðast- 
liðið sumar unnið að viðgerð á þeim, en varð ekki lokið að fullu, sökum óhag- 
stæðrar veðráttu. Viðgerð • þessi virðist hafa heppnast ágætlega. Hefir þar ekkert 
haggast, þrátt fyrir tið stórbrim siðastliðið hanst og fram á þennan vetur. En 
ennþá er ógert við helli þann inn undir austurbrún garðsins, sem lýst er í fund- 
argerð hafnarnefndar frá 17. febr. s. 1., sem fylgir hér með. Til þess að Hring- 
skersgarðurinn verði nægilega traustur, er mjög mikilsvert, að hægt verði að fylla 
helli þennan hið allra fyrsta. Þegar þeirri viðgerð er lokið, er ekki útlit fyrir 
annað en garðurinn sé orðinn svo úr garði gerður, að hann þurfl ekki frekari 
endurbóta við i náinni framtið.

Þó garðarnir séu til hinna mestu bóta og fleiri og stærri bátar og fleiri
og stærri flutningaskip geti legifi á innri höfn en áðnr var, hafa garðarnir ekki
aflað hafnarsjóði verulegs tekjuanka.

Til þess að þvi takmarki verði náð, að hafnarsjóður ráði við þær skuldir, 
sem á honum hvila, er mesta nauðsyn að hrint verði i framkvæmd endurbótum 
innan hafnar.

Vélbátaflotinn, sem telur um 100 vélbáta frá ca. 8—60 smál., er orðinn
svo stór, að til hinna mestu vandræða hefir horft með afgreiðslu þeirra nm ver-
tiðina. Undanfarnar vertiðir hafa þrengslin verið svo mikil, að bátar hafa orðið 
að bíða afgreiðsln allt að 7 klnkkustundum. Af því er augljóst, hverjar afleið- 
ingar sú timatöf hefir haft í för með sér, er tekið er tillit til þess, að mestur 
hluti þess fisks, er kemur i land í Vestmannaeyjum, fiskast venjulega á einum 
mánnði, efia jafnvel skemmri tima.

Til þess að bæta úr þessum vandkvæðum, fór bæjarstjórn þess á leit við 
siðasta Alþingi, að rikissjóður styrkti að */* hyggingu bryggju á svonefndu Bása- 
skeri. Með lögnm frá síðasta þingi var rikisstjórninni heimilað að styrkja bygg- 
ingu þessa. í maimán. 1929 var gerð fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar, hvort hún 
mnndi nota heimild þessa. Við fyrirspnrn þessari barst ekkert svar, þrátt fyrir 
munnlegar ítrekanir.

í  trausti þess, að ríkisstjórnin mnndi nota heimildina, þar sem neitandi 
svar hafði ekki komið frá henni, var bryggjubyggingin hafin í byrjun júlimán- 
aðar, en ekki varð komið við að byggja hana lengra fram en um 70 metra.

Ákveðið svar frá rikisstjórninni fékkst ekki allt sumarið, þrátt fyrir ítrek- 
aðar tilraunir. En i nóvember, þegar enn var gengið eftir svari frá ríkisstjórn- 
inni, svaraði hún með neitun.

Bryggjan kemur þó ekki að fullnm notnm fyrri en bætt hefir verið við 
hana nm 60 metrum. Þegar þeirri lengd verður náð, er hægt að nota hana jafn- 
framt fyrir hafskipabryggju, og kemur hún þá að miklu gagni við affermingn og 
hleðslu þeirra skipa, er koma á innri höfn með salt og kol og flytja burtu fisk 
og aðrar fiskafurðir.

Jafnframt mundu togarar og önnnr skip, er fiskveiðar stunda i nánd við 
Vestmsnnaeyjar, geta tekið þar kol og aðrar nauðsynjar framvegis, sem verið 
hefir ógemingur fram að þessu, vegna bryggjuleysis fyrir stærrí skip. Það hefir 
jafnvel orfiið svo, að þeir Vestmannaeyingar, sem eiga linnveiðara, hafa orðið að



láta skip sin taka kol og afferma fisk i Reykjavík, sem hefir orðið til stórtjóns
vegna timatafar við svona langa ferð nm vertiðina.

Innan við Hringskersgarðinn er stór grjóteyri. Berst mikið af grjóti úr 
henni út i innsiglingnna, svo hættulegt er skipum, sem um hana fara, auk þess 
sem eyrin þrengir innsiglinguna.

Framangreindar endurbætur og mannvirki hefir vitamálaskrifstofan á- 
ætlað þannig:

Viðbót við Básaskersbryggju 60X60 metrar ... kr. 235.000.00
Hreinsun innsig lingarinnar.................... — 20.000.00
Viðgerð Hringskersgarðs ... ............................ — 25.000.00

Samtals. kr. 280.000.00
Kostnaðnr þessi er meiri en svo, að hafnarsjóður fái einn ráðið við, og

fer bæjarstjórn fram á það við hið háa Alþingi, að rikissjóður greiði V* kostnaðarins.
Þegar tillit er tekið til þess, að rikissjóður er eigandi Vestmannaeyja og 

hefir miklar tekjur af þeim, virðist sanngjarnt, að hann taki þátt i kostnaðinum 
við mannvirkin.

' Tekjnr rikissjóðs af Vestmannaeyjum 10 árin siðastliðin hafa verið eins 
og hér segir:

1920 kr. 240.251.75
1921 — 321.032.98
1922 — 245.493.87
1923 — 138.745.44
1924 — 419.671.33
1925 — 499.895.09
1926 — 452.908.27
1927 — 420.335.81
1928 — 567.797.87
1929 — 570.000.00

Samtals kr. 3.876.132.41

Að visu hefir rikissjóður borið nokkurn þunga af skuld hafnarsjóðs við 
N. C. Monberg. Siðan 1924, að samið var um þá sknld, til áramóta 1929—1930 
hefir rikissjóðnr greitt 692.616.94.

Frá því er hafnargerð var byrjuð í Vestmannaeyjum 1914 til 1928, að 
þvi ári meðtöldu, hefir rikissjóður greitt sem styrk til hafnarendurbóta kr. 422.259.22.

Samkv. lögum átti ríkissjóður að greiða í fyrstu ‘A kostnaðar, en siðan 
*/». en sum árin hefir sú styrkveiting ekki verið notuð að fullu.

Eins og þegar hefir verið tekið fram, samþykkti siðasta Alþingi heimild 
fyrir rikisstjórnina að taka þátt í kostnaði við bygging Básaskersbryggju að ein- 
um þriðja, en þá heimild hefir stjórnin ekki fengizt til að nota.

Bæjarstjórn hefir þvi samþykkt, vegna synjunar rikisstjórnarinnar nm 
greiðslu á Vs kostnaðar við bryggjubygginguna, að fara fram á það við Alþingi, 
að það legði fyrir rikisstjórnina að greiða að einum þriðja kostnaðinn við bygg- 
inguna, sem nam allnr um 38 þús. krónum, og er sú upphæð þvi innifalin i 
þeirri Qárveiting, sem með frv. þessu er farið fram á.



Hefir baejarstjórn farið fram á þetta sökum þess, að vilji þingsins hefir 
sýnilega verið sá, að ríkissjóðnr taki þátt i kostnaðinam við byggingn mann- 
virkis þessa.

Frekari npplýsingar mnnn verða gefnar við framsögn málsins.

Fylgiskjal.

Útskrift úr gerðabók hafnarnefndar 7estmannaeyjakanpstaðar.

Ár 1930, mánndaginn 17. febrúar var fnndnr haldinn í hafnarnefnd 
Vestmannaeyjakanpstaðar að Bárnstig 5.

Mættir vorn, auk bæjarstjóra, allir nefndarmennirnir, þeir Þorsteinn Jóns- 
son, ólafur Auðunsson, Magnús Magnússon, Sigfús Scheving og Ársæll Sveins- 
son. Ennfremur var mættur hafnsögumaður Hannes Jónsson.

Fyrir tekið:

2. Hringskersgarðurinn.
Siðastliðið sumar var unnið að styrkingu og endurbótum Hringskers- 

garðsins, austan við haus garðsins og framan við hann, en sökum óhag- 
stæðrar veðráttu, varð eigi lokið hinni nauðsynlegu aðgerð. Innan við við- 
gerð þá, er fór fram siðastliðið sumar, er ennþá hellir inn undir garðinn á 
ca. 16 metra svæði. Hellir þessi mun ná inn undir garðinn sjálfan. Nefndin 
vill taka það fram, að hún telur einnig nauðsynlegt, að styrkt verði nndir- 
staða garðhaussins að vestanverðu.

Er hin mesta nauðsyn, að viðgerð verði látin fram fara á helli þess- 
um og undirstöðu þegar á næsta sumri, og leggur nefndin til, að farið verði 
fram á það við Alþingi, að rikissjóður greiði einn þriðja kostnaðar við að- 
gerð þessa.

3. Dýpkun innsiglingarinnar.
í  innsiglingnnni hefir verið nokkuð af grjóti, er slðastliðin þrjú sumur 

hefir verið unnið við að taka upp. Innan við Hringskersgarðinn er ennþá 
stór grjóteyri, sem þrengir innsiglinguna, og berast stöðugt úr henni steinar 
út í hana. '

Þetta grjót verður allt að hreinsast burtn, og þolir það verk enga 
bið, ef innsiglingin á að vera örugg.

Nefndin leggur einnig til að farið verði fram á þriðjungstillag úr 
rikissjóði til þessa verks.

4. Básaskersbryggja.
Siðastliðið sumar var byrjað á verki þessu, og hefir bryggjan verið 

byggð um 70 metra fram. Til þess að bryggja þessi komi að fullum notum 
við afgreiðslu flutningaskipa, er óhjákvæmilegt, að hún verði lengd um 
ca. 60 metra.

Nefndin leggnr til, að lenging þessi verði gerð á næsta snmri. Verði 
haus bryggjunnar hafður 70 metra breiður, svo hægt verði sð leggja að hon-



um skipum af þeirri stærð, sem venjulega koma hér á innri höfn. Er leng- 
ing þessi hið mesta nauðsynjaverk, meðal annars vegna þess, að eins og nú 
er, fljóta vélbátar ekki að henni, nema um hálfaðfallinn sjó, og bryggjan 
sjálf um stórstraumsfjöru næstum á þurru landi. Ef lenging þessi yrði fram- 
kvæmd, mundi mega afgreiða öll skip, er koma á innri höfn, við bryggjuna, 
og mundi það verða til hins mesta sparnaðar við hleðslu og afierming skipa 
og fiýta fyrir henni. ‘

Nefndin leggur tii, að farið verði fram á þriðjungstillag úr rikissjóði 
til mannvirkis þessa.

Jafnframt leggur nefndin til, að farið verði fram á það við Alþingi, 
að rikissjóður greiði að einum þriðja kostnað þann, er leitt hefir af bygg- 
ingu bryggjunnar á síðastliðnu sumri, en rikisstjórnin hefir ekki viljað taka 
þátt i, þrátt fyrir heimild samþykkta á síðasta þingi.

Fleira ekki gert.
Fundi slitið.

S. Scheving. Hannes Jónsson. Ólafur Auðunsson. Ársæll Sveinsson. 
M. Magnússon. Þorst. Jónsson. Jóh. Gunnar Ólafsson.

Rétta útskrift staðfestir.

Bæjarstjórinn i Vestmannaeyjum, 21. febrúar 1930.

Jóh. Gunnar Ólafsson.
Þanníg samþykkt á fundi bæjarstjórnar 20. febr. s. 1.


