
Nd. 116. Nefndarálit [2. mál]
um frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa innflutning á síldar-
bræðsluskipi.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur rætt frv. og fengið til athugunar bréf þau, er farið hafa á milli
h/f Hærings, samgöngumálaráðherra og skipaskoðunarstjóra. Eru þau prentuð með
nál. sem fylgiskjöl. Einstakir nm. líta svo á, að varhugavert geti verið að leyfa inn-
flutning á svo gömlu skipi sem hér er um að ræða. Hins vegar hefur skipið þegar
"erið keypt, og verið er að ljúka við að setja niður í það síldarhræðsluvélar. Enn
fremur hefur sérstakur kunnáttumaður um skipasmíði, Ólafur Sigurðsson skipa-
verkfræðingur, verið hafður til ráða um kaupin. Þá er og upplýst, að skipið er í
flokki A hjá skipaeftirliti Bandaríkjanna til næstu fjögurra ára, og loks hefur sam-
göngumálaráðherra sett sem skilyrði fyrir kaupunum, að skipið verði eingöngu notað
til síldarvinnslu í höfnum inni. Að þessu athuguðu og Í því trausti, að skipakaup
þessi skapi ekki fordæmi, leggur n. til, að frv. verði samþykkt.

Einn nefndarm. (AkJ) hefur sérstöðu í málinu og skilar sérstöku nál.

Alþingi, 17. nóv. 1948.

Finnur Jónsson,
form., frsm.

Pétur Ottesen,
fundaskr.

Sig. Kristjánsson.

Halldór Ásgrímsson.

Fylgiskjal I.

H/F HÆRINGUR
Reykjavik, 28. júni 1948.

Hér með förum við þess á leit við hið háa ráðuneyti, að það veiti okkur undan-
þágu frá ákvæðum laga um aldurshámark innfluttra skipa.

Eins og yður mun kunnugt, hefur félag okkar keypt 7000 tonna flutninga skip
vestur í Californiu, og er nú unnið að því að gera það hæft til síldarvinnslu. Skip þetta
er smíðað árið 1903 og því það gamalt, að óheimilt mun að flytja það inn án sér-
staks leyfis.

Beiðni okkar til stuðnings nefnum við eftirfarandi atriði:
Skipið hefur frá upphafi verið í siglingum á vötnum í Bandaríkjunum. Segir

Ólafur Sigurðsson skipaverkfræðingur tæringu í járni vera því sem næst enga.
Skipinu var lagt fyrir fimm mánuði á ári hverju vegna Ísa. Voru eftirlitsmenn

með vélum og öðru hafðir um borð þann tíma.
Skipið var vandlega yfirfarið. og endurbætt af ameríska hernum 1943.
Skipið er viðurkennt í "ldassa" af American Bureau of Shipping.

Virðingarfyllst,

H/f Hæringur,

Hörður Olafsson.

Til samgöngumálaráðuneytisins.



Fylgiskjal II.

SKIPASKOÐUNARST JÚRINN
Reykjavík, 1. júlí 1948.

Ráðuneytið hefur með bréfi, dags. 29. júní þ. á., óskað umsagnar minnar um
erindi h/f Hærings, dags. 28. s. m., sem fer fram á að fá undanþágu frá ákvæðum
laga um aldurshámark innfluttra skipa.

Samkvæmt D-lið 38. gr. laga nr. 68/1947, um eftirlit með skipum, er ekki leyft
að kaupa skip til skrásetningar hér á landi, sem eldri eru en 12 ára.

Við athugun á því, hvort þetta aldurshámark sé réttmætt og hagkvæmt fyrir
þjóðina, kann að leika á nokkur vafi. Til dæmis mun í Noregi hámarksaldur mn-
fluttra farþega- og vöruflutningaskipa vera um 20 ár, en á fiskiskipum enginn, i
Danmörku mun ekkert aldurshámark vera á innfluttum skipum, og svo mun víðar
vera. Það virðist því nokkuð hart að einskorða sig við 12 ára aldurinn og hafa enga
tilhliðrunarmöguleika, ef um vandað og vel viðhaldið skip er að ræða og skip, sem
notuð eru í alveg sérstökum tilgangi.

Aldurshámark á innkeyptum skipum er nauðsynlegt, en einhver tilhliðrun á
því getur líka verið réttmæt.

Hvað viðvíkur því skipi, sem h/f Hæringur er að kaupa eða búinn að kaupa,
skal þetta sagt:

Skipið er 45 ára gamalt og því það elzta skip, sem nokkurn tíma hefur verið
k eypt til landsins. (Súðin var þó ekki nema 25 ára, þegar hún var keypt.)

Mig furðar á því, að ekki skyldi vera hægt að finna annað heppilegra skip en
þetta 45 ára fljótaskip á öðrum hjara veraldar.

Samkvæmt áðurnefndri 38. gr. l. nr. 68/1947, um eftirlit með skipum, er bannað
að flytja inn eldri skip en 12 ára, og í nefndri grein er skipaskoðunarstjóra bannað
að mæla með innflutningi eldri skipa en 12 ára.

Af þessum ástæðum get ég ekki lagt til, að skipið fái innflutningsleyfi, að
lögunum óbreyttum.

Fylgiskjalið endursendist hér með.

Allravirðingarfyllst.

Ol. Sveinsson.

Til samgöngumálaráðuneytisins.

Fylgiskjal III.

ATVINNU- OG SAMGÖNGUMÁLARÁÐUNEYTIÐ
22. júlí 1948.

Ti) h/f Hærings, Reykjavík.

Eftir móttöku bréfs hlutafélagsins, dags. 28. f. m., vill rn. hér með með skír-
skotun til bráðabirgðalaga frá 1(j. þ. m., um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að
leyfa innflutning á sildarbræðsluskipi, veita h/f Hæringi leyfi til innflutnings á

7000 tonna flutningaskipi, sem það hefur keypt í Californíu í Bandaríkjum Norður-
Ameríku, enda verði sett í skipið síldarbræðslutæki og það eingöngu notað til slíkrar
síldarvinnslu í höfnum inni.

Skilyrði er, að fjárhagsráð veiti að sínu leyti innflutnings- og gjaldeyrisleyfi.


