
Nd. 671. Nefndarálit [125. mál]
um frv. til I. um kaup og rekstur á Vestfjarðaskipi.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur athugað frumvarp þetta og sent það til umsagnar Skipaútgerðar
rikisins. Birtist umsögn Skipaútgerðarinnar hér með sem fylgiskjal. Með hliðsjón af
þvi, sem þar kemur fram, leggur undirritaður meiri hl. nefndarinnar til, að frum-
varpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Matthias Á. Mathiesen,
form.

Alþingi, 25. marz 1971.

Sigurður Ingimundarson,
fundaskr.

Geir Hallgrímsson.

Pálmi Jónsson,
frsm.

Fylgiskjal.

SKIPAÚTGERÐ RíKISINS
Reykjavik, 8. febrúar 1971.

Vér höfum móttekið bréf háttvirtrar fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis,
dags. 3. des. s.l., þar sem óskað er umsagnar vorrar um frumvarp til laga um
kaup og rekstur á Vestfjarðaskipi, flm. Steingrímur Pálsson, mál nr. 125, neðri deild,
en samkvæmt frumvarpi þessu er lagt til, að ríkisstjórninni verði heimilað að láta
smíða nýtt strandferðaskip fyrir reikning ríkissjóðs, 600--700 rúmlestir að stærð,
með vöru- og farþegarúmi sérstaklega til ferða milli Vestfjarða og Reykjavikur.
Hefur stjórnarnefnd Skipaútgerðarinnar fjallað um þetta mál og vill taka fram
eftirgreint:

Eftir að bæði strandferðaskipin, smíðuð á Akureyri, eru komin i þjónustu, auk
Herjólfs, er gert ráð fyrir, að þau fullnægi svo meginvöruflutningum á sjó milli inn-
lendra hafna, sem til falla strandferðaskipum, að hið sérbyggða strandferðaskip fyrir
Vestfirði, sem í nefndu frumvarpi er stungið upp á að smíða, mundi skapa svo óeðli-
legan vöruflutningafrádrátt frá þeim skipum, sem fyrir eru, að slikt yrði ekki talið
viðunandi.

í tillögunni virðist gert ráð fyrir skipi með fastabúnaði fyrir meira en 12 far-
þega, sem mundi setja skipið undir reglur um farþegaskip, að þvi er snertir smiði og
búnað, en meginverkefni yrði eftir sem áður vöruflutningur. Reynsla af rekstri Esju
og Heklu á liðnum tíma hefur hins vegar sýnt, að ekki hentar lengur, svo teljandi
sé, að sameina vöruflutning og farþegaflutning. Mundi þvi umrætt skip, þótt smið-
að yrði, tæplega fá nokkurn rekstrargrundvöll sem farþegaskip með þvi að hafa
vöruflutninga sem aðalverkefni og tekjulind.

Varðandi skip til farþegaflutninga skal á það bent, að núverandi samgönguráð-
herra hefur óskað athugunar á því, hvort smíði að mestu leyti einhliða farþegaskips
til strandferða geti talizt eiga rétt á sér þjónustulega og rekstrarlega.

Virðingarfyllst,

SKIPAÚTGERÐ RíKISINS
Guðjón F. Teitsson.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis,
Reykjavik.


