
Ed. 50. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 78 11. júni 1938, um eftirlit með skipum.

Flm.: Sigurjón Á. Ólafsson, Erlendur Þorsteinsson.

1. gr.
Á eftir 2. málsgr. 2. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Heilbrigðisnefndum í bæjum og lögreglustjórum í kauptúnum  og sjávarþorp- 

um skal skylt að hafa eftirlit með hreinlæti í m annaíbúðum og matvælageymslum 
skipanna. Eftirlitið skal framkvæmt ekki sjaldnar en einu sinni á mánuði, þegar 
skip liggur í innlendri höfn. í reglugerð séu ákvæði urn, hvaða hreinlætisreglum 
skuli fylgt, þegar skip er á sjó.

2. gr.
1. og 2. málsgr. 31. gr. laganna skal orða svo:
Öll íslenzk skip, sem eru í förum milli íslands og annarra landa, skulu vera með 

hleðslumerkjum og hafa hleðslumerkjaskírteini samkvæmt alþjóðasamþykkt, gerðri 
i London 5. jú li 1930. Gildir þetta jafnt um fiskiskip, hverrar stærðar sem er og sigla 
með farm milli landa.



I innanlandssiglinguin skulu öll islenzk skip vera með hleðslumerkjum  eftir 
sömu reglum og greinir í 1. málsgr. Undanskilin þessum ákvæðum eru skip, sem eru 
undir 50 rúm lestir og eingöngu notuð til fiskveiða, enn frem ur skemmtiskip og skip, 
sem notuð eru í öðrum tilgangi en til flutnings á fólki og vörum. Nú er fiskiskip notað 
til fólks- og/eða vöruflutninga, þótt um stutt tímabil sé að ræða, og skal það þá út- 
búið hleðslumerkjum.

3. gr.
Á eftir 37. gr. laganna kemur ný gr„ sem verður 38. gr„ svo hljóðandi (og brevt- 

ist greinatalan á eftir samkv. þ v í) :
Á skipum, sem flytja farþega í innan- og' utanlandssiglingum, skal óheimilt að 

flytja í farm rúm i eða á þilfari benzín eða önnur eldfim efni, sem geta valdið spreng- 
ingu.

Á öðrum skipum skal með reglugerð ákveðið, hvernig um slíkan farm skuli búið, 
svo ekki stafi hætta af fyrir skipverja.

Á tíinum, sem skip verða að sigla algerlega myrkvuð, má ekki flytja farm  á þil- 
fari, sem torveldar umferð skipverja á skipinu. Heimilt er að víkja frá þessu ákvæði 
í innanlandssiglingum mánuðina júní—ágúst.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frum varp þetta er flutt vegna hins óvanalega ástands, sem nú rík ir á hafinu, 

og fenginnar reynslu um ýmsa galla á öryggismálum sjómanna og vöntunar á laga- 
heimildum í þýðingarmiklum atriðum.

í gildandi lögum er engin Iagaheimild til, sem skyldar skipaeigendur fiskiskipa 
til að setja hleðslumerki á þau skip, þótt þau sigli með fiskfarm a til útlanda. Á seinni 
tímum hefur þetta revnzt vera stórhættulegt fyrir öryggi m anna og skipa, að engin 
takmörk skuli vera sett um hleðslu þeirra. Hin brevtta aðferð að fjdla skipin ineð 
afhausuðum  fiski hefur það í för með sér, að þungi farm sins hefur aukizt til jafn- 
nðar á skipi allt upp-að 27%. Þessu til sönnunar liggja fyrir útflutningsskýrslur um 
aflasölur togaranna. í desember 1940 lögðu á land í Bretlandi 30 togarar 3236559 kg 
fiskjar, eða tæp 107 þús. kg að meðaltali á skip. En í desember 1941 lögðu 25 togarar 
á Iand 3421391 kg fiskjar, eða tæp 137 þús. kg að meðaltali á skip. Farm aukningin er 
því allt að 27%, og hefur þó farm urinn verið enn þyngri þegar skipin létu héðan úr 
höfn, því talið er, að 10% rýrnun komi í ljós, þegar aflinn er veginn í Bretlandi. Hefur 
farm rým i skipanna verið aukið á ýmsan hátt, en burðarm agn þeirra er sama og áður.

Þessi ofhleðsla er að dómi fjölda sjóm anna svo stórhættuleg, að það verður að 
teljast óhjákvæmileg nauðsyn að takm arka hleðslu skipanna á sama hátt og nú gildir 
um vöruflutningaskip.

Eins og telja verður nauðsynlegt að takm arka hleðslu skipa á milli landa, þá er 
ekki siður þörf fyrir hendi um að takm arka hleðslu skipa í innanlandssiglingum, 
jafn t fiskiskipa sem þeirra, er fást við vöryflutninga. Dæmin eru nærtæk frá ýmsum 
tímum um slys af ofhleðslu. Hversu oft hefur legið við stórslysi vegna ofhleðslu, en 
tekizt að afstýra því, er minna haft í hámæli. En sjóm annastéttin þekkir af margra 
ára reynslu, hve oft er skammt milli lífs og dauða af þeim sökum.

Þá gerir frv. ráð fyrir, að bannaður verði flutningur eldfimra efna á farþegaskip- 
um. Hníga mörg rök að því, að á tímum eins og þeim, er vér lifum á, er það óumdeil- 
anleg lífshætta að hafa flutning innanborðs, sem sprengjuhætta stafar af, ef ráðizt 
er á skipin á einn eða annan hátt. Fyrir stríð var á sumum Norðurlöndum bannaður 
flutningur á benzíni á farþegaskipum og á öðrum mjög takm arkaður. Að banna þil- 
farsflutning á yfirstandandi tímum er öryggisráðstöfun fyrir líf skipverja, sem verða 
í öllum veðrum að ferðast um skipið stafna á milli og að nóttu sem degi að klifra



búlkann, sem að jafnaði er seinfær yfirferðar. Aldrei má- bregða upp ljósi tii þess að 
leiðbeina vegfaranda, þar sem fyrirskipun liggur fyrir um, að skipin sigli ljóslaus.

Ákvæði 1. gr. er heilbrigðisráðstöfun. Á mörgum fiskiskipanna, er sigla til út- 
landa, er hásetaíbúðin notuð fyrir alls konar flutning og jafnvel veiðarfæraflutning, 
póstpoka o. m. fl. Engin hreinsun fer fram á íbúðinni, og er það hættulegt frá heil- 
brigðislegu sjónarmiði, þegar skipverjar flytja i hana á ný. Það er því í fyllsta máta 
menningarmál, að heilbrigðisyfirvöldunum sc falið allt eftirlit með hreinlæti í manna- 
ibúðum og matvælageymslu í skipum.

Nánar í framsögu.


