
Nd. 436. Frumvarp til laga
um  breyting  á lögum nr. 46 19. m aí 1930, um  fiskveiðasjóð íslands.

(E ftir 2. um r. i Nd.).

1. gr.
a. í stað „50 rúm lesta“ í a-lið 4. gr. laganna kom i: 150 rúm lesta.
b. B -liður sömu gr. orðist þannig: S tofnunar ið ju fy rirtæ k ja  í sam bandi við fisk-

veiðar, gegn fy rsta  veðrétti í frystihúsum , lifrarbræ ðslustöðvum , fiskim jöls-
verksm iðjum  og öðrum  ið ju fy rirtæ k jum , sem vinna eingöngu eða að langm estu
leyti að hagnýtingu fiskiafurða.

2. gr.
5. gr. laganna skal orða svo:
Út á ný skip með nýjum  vélum  m á lána allt að helm ingi virðingarverðs. Sé 

einnig um  aukatryggingar að ræða, sem sjóðsstjó rn in  m etur gildar, m á lána allt að 
% v irðingarverðs, og sé skipið byggt hér á landi, allt að Vw v irðingarverðs.

Um lán  ú t á skip eldri en eins árs fer eftir ákvörðun s jó ðsstjó rnarinnar í hvert 
skipti.

Lengsti lánstím i sam kv. a-lið 4. gr. er 12 á r og hám arkslán  ú t á eitt skip, með 
eða án  aukatrygginga, 40 þúsund k rónur.

3. gr.
6. gr. laganna skal orða svo:
Út á eignir, sem tilg reindar eru  í b-lið 4. gr., m á lána allt að % virðingarverðs, 

ef um ný ja  eign er að ræða. L engstur lánstím i er 15 á r og hám ark  láns 35 þús- 
und krónur.

4. gr.
7. gr. laganna skal orða svo:
Vextir af lánum  lir fisltveiðasjóði skulu  vera 5%% — fim m  og h á lfu r af hundr- 

aði — á ári og greiðast fy rirfram  fy rir  eitt á r  í senn, eða fy rir  h lu ta  ú r  ári, m iðað við 
g jalddaga á lánum  ú r  fiskveiðasjóði, sem skal vera h inn  1. nóvem ber^ ir hvert.

Nú er afborgun  og vextir eigi gre itt fy rir  15. nóvem ber, og m á þá ennfrem ur 
re ikna %% dráttarvex ti fy r ir  hvern  hálfan  m ánuð eða m inna, sem greiðsla dregst.

5. gr.
8. gr. laganna fe llur niður.



6. gr.
11. gr. laganna fe llu r niður.

7. gr.
15. gr. laganna, sem verður 13. gr., skal orða svo:
F iskveiðasjóður e r undanþeginn opinherum  gjöldum  og sköttum , hverju  nafni 

sem nefnast. B æ kur sjóðsins og kv ittan ir, svo og skuldabréf fy rir lánum  ú r sjóðnum , 
umboð, veðleyfi og ábyrgðaryfirlýsingar gagnvart honum , eru  undanþegin stimpil- 
gjaldi. E ignar- og veðbókarvottorð er skylt að afgreiða til sjóðsins án endurgjalds.

8. gr.
16. gr. laganna, sem verður 1-1. gr., skal orða svo:
Y firum sjón fiskveiðasjóðs er í höndum  þess ráðherra , er fer með sjávarút- 

vegsmál.
Útvegsbanki íslands h / f  í R evkjavík hefir á hendi frainkvæ m dastjórn  sjóðsins 

og annast a lla  starfræ kslu  hans. Skal fiskveiðasjóður vera sérstök deild i bankanum , 
með aðskildum  fjárhag  og bókhaldi.

K ostnaður við rek s tu r fiskveiðasjóðs (og skuldaskilasjóðs vélbátaeigenda) greið- 
ist a f tek jum  sjóðsins.

9. gr.
A eftir 16. gr. laganna, sem verður 14. gr., kem ur ný (15.) gr., svo h ljóðandi:
Akvæði 12., 13. og 14. gr. skulu einnig gilda um skuldaskilasjóð vélbátaeigenda, 

eftir þvi sem við á.
10. gr.

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal m eginm ál þeirra  fellt inn  í lög 
nr. 46 19. mai 1930 og þau síðan gefin út, svo hreytt, sem lög frá  Álþingi.


