
Nd. 318. Frumvarp til laga [129. mál]
um breyting á lögum nr. 66 1946, um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum.

Flm.: Eggert Þorsteinsson.

1. gr.
Á eftir 48. gr. laganna koma tvær nýjar greinar, svo hljóðandi:

a. (49. gr.) Á öllum mótorskipum, 1000 rúmlestir brúttó eða stærri, sem að stað-
aldri eru í millilandasiglingum, skal skylt að hafa einn fullgildan rafvirkja, er
annist gæzlu, viðhald og eftirlit raftækja og rafbúnaðar skipsins.

b. (50. gr.) Sá einn hefur rétt til þess að gerast rafvirki á mótorskipi samkv. 49. gr.,
sem hefur öðlazt:
a. fullgilt sveinsbréf í rafvélavír kjun ;
b. fullgilt sveinsbréf í rafmagnsvirkjun og hefur unnið a. m. k. eitt ár að algeng-

um raflögnum í skipum.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Á undanförnum árum hefur kaupskip afloti íslendinga aukizt mjog. Hin nyju

skip, sem keypt hafa verið tillandsins, eru byggð samkvæmt ýtrustu kröfum, sem gerð-
ar eru til skipabygginga, og allar þær nýjungar, sem þekktar eru, hafa verið teknar
í notkun. Meginbreytingin frá samsvarandi eldri skipum er, að þessi nýju skip eru
mótorknúin í stað eimknúðu skipanna áður. Þá er í þessum nýju skipum mikill
fjöldi rafknúinna hjálpartækja, sem vart þekktust í eldri skipum. Sem dæmi má
nefna, að í hinum nýju skipum Eimskipafélags íslands eru vart færri en 100 raf-
knúin neyzlutæki, og ljósastæði skipta hundruðum. En þessi nýi útbúnaður skipanna
hefur þó fært útgerðinni einn vanda. Í þeirri áhöfn, sem lög nr. 66 1946 gera ráð fyrir
að sé á hverju skipi, er enginn maður, sem sérþekkingu hefur í meðferð og viðhaldi
raflagna og raftækja.

Reynslan leiddi þó fljótt í ljós, að nauðsyn bar til vegna öryggis skips og áhafn-
ar að fá um borð í skipin menn með sérþekkingu í meðferð slíkra tækja. Hafa skipa-
félögin því horfið að því ráði að fá fullgilda rafvirkja um borð í skipin, t. d. hefur
Eimskipafélag Íslands ráðið rafvirkja á öll sín nýju skip. Önnur skipafélög mundu
eflaust telja sér hag og öryggi Í því að rá rafvirkja á skip sín, sem hliðstæð eru.
Má í þVÍsambandi benda á, að á öllum Norðurlöndum, í Bretlandi og Bandaríkjunum
er það algeng regla, að rafvirkjar séu á slíkum skipum.

Ef sama þróun á að verða hér, sem tvímælalaust verður að telja rétt og eðli-
legt, er nauðsynlegt að tryggja með lagasetningu, að einungis fullgildir rafvirkjar verði
ráðnir til þessara starfa. í frumvarpi þessu er því einungis ætlazt til, að iðnlærður
rafvirki sé á þeim skipum, sem eru 1000 rúmlestir brúttó eða stærri og að staðaldri
eru í millilandasiglingum, svo að langur tími getur liðið á milli þess, að skipið komi
í höfn.

Við raflagnir á landi varðar það við lög, að óiðnlærðir menn annist rafvirkjun,
þótt í eigin þágu sé, vegna þeirrar hættu og öryggisleysis, er það getur af sér leitt.
Það verður að álíta, að ekki sé minni þörf fyrir fullkominn frágang og gæzlu á skipum
í millilandasiglingum, svo mjög sem rafmagnsnotkun fer í vöxt á þeim.

Það er því í senn öryggis- og nauðsynjamál, að frumvarp þetta nái fram að
ganga þegar á þessu þingi.


