
Ed. 143. Nefndarálit
uni frv. til 1. 11111 lirevt. á 1. nr. 78 11. jún í 1988, um eftirlit nieð skiinim.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur haft mál þelta til meðferðar á nokkrum  funduni og borið það 
saman við gildandi lög' og enn freniur þá reglugerð uin hlcðslu og eldsneytisforða 
skipa, er sett var i by rjun  jan ú ar  1941.

I>á hafði nefndin einnig tal af forráðainönnuin Skipaútgerðar rikisins og Eini- 
skipafélagsins, aðallega um flutning eldfimra efna á farþegaskipum og þilfars- 
flutninga að vetrarlagi. l Tin þetta sania og enn frem ur uni reglur fyr ir  hleðslu 
skipa sainkv. fram angreindri reglugerð ræddi nefndin við sk ipaskoðunarstjó ra og 
þá inenn, er af ráðuiieytinu voru skipaðir til að semja skrá uin hleðsluborð skip- 
anna og eldsnevtisforða samkvæmt sömu reglugerð.

Nefndin telur rétt, að hreinlætiseftirliti á skipum, eins og segir í 1. gr. frv., sé 
komið á. Henni er það að vísu ljóst,- að lagareglur um  hreinlæti bæði til sjós og 
lands koma að litlu haldi, ef viljann vantar til góðrar umgengni h já  þeim, sem 
hlut eiga að máli á hverjum  slað. Hins vegar er það ljóst, að bæði hið opinbera 
og einstaklingar eiga að taka höndum  saman til að auka hreinlœti og hollustu 
hvarvetna á landi hér, og þá ekki sizt þar, sem matvæli fyr ir  almenning eru geymd 
eða framreidd.

Nokkur viðleitni á daglegu eftirliti af þessu tagi er nú hafin  hér í Revkjavík, 
og virðist þá eðlilegt, að hreinketiseftirliti á skipum voruin sé líka komið á.

Vegna þess, að þörf  þótti á því vera, eftir að ófriðurinn hófst og siglingnr til 
Bretlands með isvarinn fisk færðust í aukana, gaf rík iss tjó rn in  ú t  reglugerð í 
byrjun  árs 1941 uin hleðslu og eldsneytisforða skipa, er flytja isvarinn fisk til 
Bretlands á ófriðartimum, eins og áður segir. E r  m. a. í reglugerðinni ákveðið, að 
öll skip, sein í þessum förum eru, hafi ákveðið hleðsluborð á vetrarferðum, eða frá 
lö. okt. til 1. apríl. Reglugerðin m un sérstaklega hafa verið sett vegna þess, að 
mörg dæmi urðu þess, að skipin, einkum hin smærri, væru hlaðin af lítilli fyrir- 
hyggju, og það þótt um hávetur væri.

Var samkv. þessari reglugerð þrein m önnum  falið af hálfu  ráðherra  að gera 
skrá yfir þau skip, er til g'reina kæmu í þessu efni, og eftirlit með ákvæðum reglu- 
gerðarinnar falið skipaskoðunarstjóra  eða trúnaðarm önnum  hans.

'Það er líklegt, að ákvæði þessarar reglugerðar hafi lagt nokkurn  hemil á þá 
takm arkalitlu  óforsjálni, er gætti i hleðslu sum ra fiskflutningsskipanna, og vissu- 
lega eru þau ákvæði til mikilla bóta, ef þeim er framfylgt, en það veltur að sjá'.f- 
sögðu allt á eftirliti hins opinbera.

Nefndin átti ý tarlegar viðræður við þá, er upphaflega voru af ráðuneytinu 
skipaðir til að ákveða hleðsluborð og eldsnevtisforða skipanna, og einnig við 
skipaskoðunarstjóra, en undir hans uinsjá er fram kvæm d reglugerðarinnar.

í þeinr viðræðum koin m. a. í ljós, að reglugerðin hefur í fram kvæm dinni ekki 
náð til botnvörpuskipanna, en nefndin telur ekki rétt, hvorki samkv. orðalagi 
reglugerðarinnar né af öðrum ástæðum, að það sé látið afskiptalaust með öllu, hvað 
mikið slík skip eru hlaðin í ferðum sínum landa á inilli.

Því frem ur er nú ásta'ða til þess, að hleðsla botnvörpuskipanna sé nú undir 
frekara eftirliti en verið hefur, þegar yitað er, að fiskurinn  er nú flu ttu r  afhöfð-



iiður, en fa rm ur skipanna, þegar þau eru fyllt með afhöfðuðum fiski, er að dómi 
allra, sem til þekkja, m iklum  m un  þvngri heldur en ef haldið væri gamla laginu 
og höfuðin látin fylg'ja bolnum. Meðal annars  af þessum ástæðum lítur nefndin 
svo á, að nauðsynlegt sé, að botnvörpuskipin, eins og önnur skip, hliti setturn 
reglum um hæfilegt hleðsluborð. Hins vegar lítur nefndin svo á, að fengnum upp- 
lýsingum, að ekki sé fært að láta ákvæði L undúnasam þykkta r innar  um hleðslu- 
merki ná til allra þeirra skipa, sem 11111 ræðir í frv.

Nefndin veit, að benzinflutningar með farjiegaskipum vorum á þilfari hafa 
átt sér stað, og eins hitt, að á sumum þeirra hafa verið gerðar ráðstafan ir  með því 
að nota strigaábreiður til að draga ú r  hættu þeirri, er stafa kann  af óvarlegri með- 
ferð elds. Hún veit einnig, að mikil vandkvæði kunna  á því að revnast að afnema 
slika flutninga á farþegaskipunum. Þau vandkvæði eru þó eigi svo vaxin, að áliti 
nefndarinnar, að hún  geti fallizt á, að áfram haldandi sé benzín flutt með farþega- 
skipunum, sem hafa stundum  mörg hundruð  farþega innanborðs. Hefur nefndin 
hér einnig þá auknu hættu fyr ir  augum, sem af benzinflutningi og af flutningi 
annarra  eldfimra efna gæti stafað í yfirs tandandi ófriði.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frv. sé samþykkt með eftir- 
töldum

BREYTINGUM.
1. Mð 2. gr. Greinin orðist þannig:

A eftir 2. málsgr. 31. gr. laga nr. 78 11. jún í 1938, 11111 eftirlit með skipum, 
komi ný málsgr., svo hljóðandi:

Uin öll skip, sem samkvæmt framansögðu eru undanskilin  því að hafa 
hleðslumerki, en flytja farm  milli íslands og an n a rra  landa eða eru í vöru- 
flutningum milli hafna  innanlands, skal í reglugerð, er ráðherra  setur, ákveða, 
hve mikið hleðsluborð, rnælt í sentimetrum, hvert þeirra skuli hafa sem minnsta 
hleðsluborð. Skulu öll ákvæði laga þessara um hleðslumerki og skírteini þar 
að lútandi, er varða þau skip, sem að lögum er skylt að hafa hleðslumerki, 
vera hin sömu, þar sem þau eiga við, að því er snertir  hleðsluborð og hleðslu- 
borðsskírteini þeirra skipa, er hafa skulu ákveðið m innsta  hleðsluborð sam- 
kvæmt þessari grein.

2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
A eftir 37. gr. laganna kem ur ný grein, er verður 38. gr., svo hljóðandi:
Á farþegaskipum í innan- og utanlandssiglingum skal óheimilt að flytja 

í fa rm rúm i eða á þilfari benzin eða önnur eldfim efni, sem geta valdið 
sprengingu.

Á öðrum skipum skal með reglugerð ákveða, hvernig skuli 11111 slíkan 
farm búið, svo sem m innst hætta stafi af.

Alþingi, 9. apríl 1942.

Ingvar Pálmason, Sigurjón Á. Ólafsson, Jóhann  Þ. Jósefsson, 
form. (með fvrirvara).  fundaskr. frsm.


