
sþ. 429. Tillaga til þingsályktunar [179. mál]
um styrk til útgerðar félags flóabátsins Baldurs.

Flm.: Pétur Pétursson, Sigurvin Einarsson, Ásgeir Bjarnason,
Friðjón Þórðarson, Sigurður Ágústsson.

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að greiða útgerðarfélagi flóabátsins
Baldurs, SH-106,kr. 150000.00 sem viðbótarstyrk vegna sjótjóns.

Greinargerð.
Svo sem kunnugt er, hefur flóabáturinn Baldur annazt flutninga á vörum og

fólksflutninga á milli Reykjavíkur og hafna við Breiðafjörð, einkum innan til, á
undanförnum árum. Eigendur bátsins eru: ríkissjóður að % hluta, en aðrir aðilar
Stykkishólmur og Búðardalur að % hlutum.

Í vetur hefur báturinn orðið tvisvar fyrir sjótjóni, þó þannig, að seinna tjónið
verður fyrst og fremst vegna þess, að eigi var nægjanlega vel gert við bátinn, eftir
að hann skemmdist í fyrra sinnið.

Fyrst var gert við bátinn í Stykkishólmi fyrir 20-30 þús. kr., og var sú við-
gerð greidd af tryggingarfélaginu. Skömmu síðar var gert við hann á Akranesi fyrir
45-50 þús. kr. Sú viðgerð átti að vera fullnaðarviðgerð, enda framkvæmd í samráði
við skipaskoðunarmann. Hins vegar varð reynslan sú, að í annarri ferð til Reykja-
víkur eftir viðgerðina hreppti báturinn slæmt veður, og kom þá aftur leki að bátn-
um. Ræddi Lárus Guðmundsson skipstjóri á bátnum og framkvæmdastjóri félags-
ins þá við Kristján Guðmundsson skipaskoðunarmann í Stykkishólmi um málið.
Kristján hafði síðan samband við Skipaskoðun ríkisins. Niðurstaðan varð sú, að
ekki var talið rétt, að báturinn héldi áfram ferðum, fyrr en ástand hans hefði verið
rannsakað að fullu, þar eð hann væri skráður sem farþega- og póstskip. Báturinn
var síðan tekinn upp, og kom þá í ljós, að kjölurinn var siginn aftur.

Skipaskoðunarmaður telur, að kjölur bátsins sé of veikbyggður. Báturinn var
upphaflega styttri og var síðan lengdur (árið 1941), svo að hlutfallið raskaðist á milli
lengdar og gildleika kjalar hans.

Viðgerð báts og vélar er talin kosta harnær 400 þús. kr. Hins vegar er tjónið
metið af Samábyrgð Íslands á fiskiskipum og tjónbætur taldar vera kr. 197640.00,
en þar af hafa þegar verið greiddar kr. 20000.00fyrir fyrstu viðgerðina í Stykkis-
hólmi.

Það er því ljóst, að félagið verður fyrir verulegum viðbótarútgjöldum, enda
nær tryggingin aðeins til sjótjóns, þ. e. ef rekja má orsakir skemmda á bátnum til
ákveðins sjótjóns, en ekki til bilana vegna eðlilega slits á bátnum. Auk þess mun
tryggingin ekki greiða tvisvar viðgerð á sama tjóni, og verður því útgerð bátsins
að taka á sig kostnaðinn vegna viðgerðarinnar á Akranesi, a. m. k, þar til útkljáð
er, hvernig á því stóð, að sú viðgerð kom ekki að tilætluðum notum.

Málin standa því þannig, að þrátt fyrir það, þótt tryggingin taki á sig veru-
legan hluta af aðalviðgerðinni, hefur félagið samt orðið fyrir verulegu tjóni og
tekjumissi. Það hefur alls ekki fjárhagslega möguleika til þess að taka á sig þetta
tjón, enda hefur félagið barizt í bökkum fjárhagslega. Hins vegar er bráðnauð-
synlegt fyrir byggðir Breiðafjarðar, að haldið sé uppi sjóferðum á milli Reykja-
víkur og hafna við Breiðafjörð, svo sem verið hefur um mörg undanfarin ár.

Flm. þessarar tillögu telja þvi, að eðlilegasta lausnin sé sú að heimila ríkisstjórn-
inni að hækka styrkinn til "Baldurs" á þessu ári vegna þeirra sérstöku aðstæðna,
sem hér hafa verið raktar.


