
Ed. 307. Frumvarp til laga [147. mál]
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa útgerðarfélaginu Nirði h.f., Sandgerði,
innflutning á skipi.

(Lagt fyrir Alþingi á 102. löggjafarþingi 1979-80.)

1. gr.
Ráðherra skal heimilt að leyfa útgerðarfélaginu Nirði h.f., Sandgerði, innflutning

á skipinu Hamravík KE-75, þótt eldra sé en 12 ára, sbr. 26. gr. laga nr. 52/1970.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Umrætt skip var á árinu 1979 selt til Noregs og strikað út af skipaskrá hinn
10. desember sama ár.

Útgerðarfélagið Njörður h.f., Sandgerði, hefur nú náð samningum við hinn
norska eiganda um kaup á því og skyldi skip félagsins mb. Bliki ÞH-50 ganga upp
í kaupverðið.

Með bréfi dagsettu 20. febrúar 1980 hefur viðskiptaráðuneytið samþykkt kaupin á
Hamravík með þeim skilyrðum að annað skip kaupanda verði selt úr landi og að
ekki verði um lán úr opinberum sjóðum að ræða vegna kaupanna.

H.f. Njörður hefur fullnægt þessum skilyrðum og gjaldeyrisleyfi hefur verið
veitt fyrir þeim mismun, sem greiða þarf. Hins vegar stendur það i vegi fyrir
kaupunum, að Í lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftirlit með skipum, eru Í 26. gr. e,
ákvæði um að siglingamálastjóri megi því aðeins mæla með innflutningi skips, að



það sé eigi eldra en 12 ára, nema sérstakar ástæður mæli með því, sem hér eru ekki
fyrir hendi.

Vegna þessa fortakslausa ákvæðis laganna er þetta frumvarp nú lagt fram, en
mb. Hamravík er smíðuð árið 1963.

Umsögn siglingamálastjóra fylgir frumvarpi þessu.

Fylgiskjal

Samgönguráðherra
Steingrímur Hermannsson
e/» Samgönguráðuneytið
Arnarhvoli
101 REYKJAVÍK.

Reykjavík, 29. febr. 1980.

Varðandi: Endurinnflutning á M/s Hamravík, KE-75, sem seld var til Noregs.

Útgerðarfélagið Njörður h/f., Sandgerði, hefur með bréfi dags. í dag 29. febr.
1980 farið fram á að M/s Hamravík, KE-75, verði skráð á skipaskrá, og hefur sam-
tímis lagt fram kaupsamning, sem útg.erðarfélagið Njörður h.f. hefur gert við
Flekkef'jord Slipp og Maskinfabrik um kaup á M/s Hamravík og sölu á M/s Blika,
ÞH-50. Þá fylgdi og bréfinu ljósrit af bréfi sjávarútvegsráðherra til viðskiptaráðu-
neytisins dagsett 20.2 1980 og gjaldeyrisleyfi frá 15.10. 1979.

M/s Hamravík, KE-75, var strikuð út af skipaskrá 10. desember 1979 vegna sölu
til Noregs. Skipið hefur þó ekki farið úr landi og liggur ennþá í Keflavíkurhöfn.
Útstrikunarvottorðs hefur ekki verið krafist af neinum aðila, og skipið því ekki verið
skráð erlendis ennþá, þótt hinsvegar sé skjalfest, að skipið er nú erlend eign. í lög-
um um eftirlit með skipum (nr. 52/1970) segir m. a. um innflutning á skipum,
(26. gr. e.) að því aðeins má siglingamálastjóri mæla með innflutningi skips ....
að bað sé eigi eldra en 12 ára, en M/s Hamravík er smíðuð árið 1963. Öll önnur
skilyrði varðandi innflutning skipsins eru uppfyllt, að því er varðar lögin um eftirlit
með skipum, og siglingamálastjóri getur því að öðru leyti fallist á endur-innflutning
þessa skips.

Samkvæmt 27. gr. laganna getur ráðherra sá, er fer með siglíngamál, veitt
undanþágu frá ákvæðum laganna að því er varðar skip, "sem eru sérstakrar gerðar,
úr sérstöku efni eða með sérstökum vélabúnaði. svo og skipum sem gerð eru til
sérstakra ferða í sérstökum tilgangi." Hér er um að ræða venjulega gerð íslensks
fiskiskips, og því mun varla hægt að veita undanþágu til innflutnings samkvæmt
27. gr. laganna um eftirIit með skipum.

Áður hafa verið sett sérlög um innflutning á skipum, sem hafa verið eldri en 12
ára, og sýnist mér það vera fær leið hér, ef ráðherra vill greiða fyrir lausn þessa
máls.

Hinsvegar tel ég mér ekki fært að skrá skipið aftur sem íslenskt skip, fyrr en
ráðherra hefur tekið afstöðu til málsins og ákveðið hvernig leysa skuli.

Með vinsemd og virðingu,

Hjálmar R. Bárðarson.


