
Nd. 369. Frumvarp til laga [138. mál]
um breyting á lögum nr. 40 16. maí 1955, um Fiskveiðasjóð íslands.

(Lagt fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1957.)

1. gr.
Í stað orðanna ,,200 rúmlesta" í a-lið 4. gr. laganna komi: 300 rúmlesta.

5. gr. laganna hljóðar svo:
Fiskveiðasjóður lánar einungis gegn 1. veðrétti. Mega lán nema allt að % -

tveimur þriðju hlutum - af kostnaðarverði eða virðingarverði nýrra fiskiskipa og
% - þremur fimmtu hlutum - til nýrra fiskvinnslustöðva og annarra fasteigna
útvegsins. Til nýrra fiskiskipa, sem smíðuð eru innanlands, mega lán þó nema allt
að % - þremur fjórðu hlutum - kostnaðar- eða virðingarverðs. Um lán út á eldri
skip en eins árs fer eftir ákvörðun sjóðsstjórnar Í hvert skipti. Lengsti lánstími
er 20 ár.

Útborgun lána samkvæmt þessari grein skal haga svo, að % hluti láns greiðist,
þegar kjölur er lagður og meginhluti efnis er kominn á staðinn. % hluti þegar skipið
er byrt, þiljur lagðar og vél skipsins komin á staðinn, en lokagreiðsla fer fram
þegar skipið er fullsmíðað, virt og vátryggt.

2. gr.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
í lögum um Fiskveiðasjóð frá 16. maí 1955 er hámarksupphæð lána ákveðín

kr. 1250000.00 til fiskiskipa og kr. 600000.00 til fasteigna.
Þá er og ákveðið í sömu lögum, að skip innan 200 rúmlesta skuli sitja fyrir

lánum. Einnig er i lögunum sama heimild og hér er gert ráð fyrir, að lána megi
% og % hluta af kostnaðar- eða virðingarverði nýrra fiskiskipa og % hluta af verði
nýrra fiskvinnslustöðva.

Nú hefur reynslan sýnt, að bæði hámarksákvæðið um lánsupphæð og einnig
um stærð þeirra skipa, er sitja fyrír lánum, eru orðin í ósamræmi víð ríkjandi
aðstæður. T. d. eru hin nýju stálskip, sem samið hefur verið um kaup á í Austur-
Þýzkalandi, nokkuð yfir 200 rúmlestir að stærð, og mundi sú hámarksupphæð. er
lögin gera ráð fyrir, hvergi nærri hrökkva til lána út á þau, ef fylgja skal hinu
ákvæðinu um % kostnaðarverðs. Er því nauðsynlegt að hækka hámarksákvæðið
um stærð þeirra skipa, er sitja mega fyrir lánum úr sjóðnum. og nema brott
ákvæðið um hámarksupphæð.

Er hvort tveggja gert með þessu frumvarpi.
Aðrar breytingar á lögunum felast ekki í frumvarpinu.


