
sþ. 293. Nefndarálit
um till. til þál. um ljóskastara í skipum o. fl.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt tillöguna og sent hana til umsagnar Fiskifélagi Íslands,
Farmanna- og fiskimannasambandi íslands og Landssambandi íslenzkra útvegs-
manna. Frá tveim hinum fyrrtöldu hafa borizt umsagnir, og eru þær birtar hér
á eftir sem fylgiskjöl. Nefndin leggur til, að tillagan verði samþykkt.

Alþingi, 28. jan. 1948.

Jörundur Brynjólfsson,
form.

Ingólfur Jónsson.

Jón Sigurðsson,
funda skr.

Ásg. Ásgeirsson. Jón Gíslason.

Sigfús Sigurhjartarson,
frsm.
Sigurður Bjarnason.

Fy19iskjal I.

FARMANNA-OG FISKIMANNASAMBANDíSLANDS
Reykjavík, 8. des. 1947.

Stjórn r.r.s.t. hefur borizt bréf frá hæstvirtri allsherjarnefnd sameinaðs Al-
þingis, þar sem leitað er umsagnar sambandsins varðandi þingsályktunartillögu um
ljóskastara i skipum o. fl. .

Stjórn r.s.s.r. lýsir sig samþykka fram kominni tillögu og telur mjög mikils-
vert, að hún nái samþykki á yfirstandandi Alþingi.

Ljóskastarar munu nú almennt vera settir í hin nýju skip, sem til landsins koma,
t. d. togarana, en allt virðist mæla með því, að sem flest skip fái slík öryggistæki um
borð. Kæmi það sérstaklega að góðum notum í eftirfarandi tilfellum:
1. Ef skipið lendir Í Ís Í dimmviðri eða að næturlagi.
2. Við að leita hafnar eða lægis i myrkri og dimmviðri.
3. Ef maður fellur fyrir borð i myrkri.

Sambandsstjórnin telur einnig mjög þýðingarmikið, að fylgt sé fast eftir i reglu-
gerð ákvæðum um, að nauðsynleg öryggistæki séu höfð um borð i skipunum.

Virðingarfyllst
Guðm. Jensson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.

Fylgiskjal II.

FISKIFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavík, 10. des. 1947.

Með bréfi, dags. 5. þ. m., óskaði hv. nefnd eftir umsögn Fiskifélagsins um með-
fylgjandi tillögu til þingsályktunar um ljóskastara í skipum o. fl.

Félagsstjórnin samþykkti á fundi í gær svofellda ályktun um þetta mál:
"Félagsstjórninni er það ljóst mál, hve mikið öryggi felst í því, að bátar séu

búnir ljóskösturum. Nú er í smíðum reglugerð samkv. lögum um eftirlit og öryggi
skipa, og gengur stjórnin út frá, að tekið verði upp í þá reglugerð m. a. fyrirmæli
um ljóskastara. Með tilliti til þessa er stjórnin sammála efni þingsályktunartillög-
unnar og leggur áherzlu á, að hraðað verði setningu þessarar reglugerðar og málið
leyst á þann hátt."

Virðingarfyllst
f. h. fiskimálastjóra

Arnór Guðmundsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs þings, Alþingi.


