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Endurnýjun samkomulags um greiðslur úr ríkissjóði til viðhalds og endurbóta á björgunarskipum 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar

Með þessu bréfi Óskar Slysavarnafélagið Landsbjörg (félagið) eftir því að samkomulag um greiðslur 
úr ríkissjóði á árunum 2014-2021 til viðhalds og endurbóta á björgunarskipum Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar sem framlengt var til 1 árs í lok árs 2022 verði framlengt til árana 2023 og 2024 líka og 
þar með sett inn á fjárlög og fjármálaáætlun miðað við það.

Björgunarskipafloti félagsins er 2022 með meðalaldur uppá rúm 34 ár. Hannes Þ. Hafstein (2593) 
elsta björgunarskip félagsins er smíðað 1982 og heldur því upp á fertugsafmælisdaginn á árinu. Við 
lok árs 2022 með endurnýjunarverkefni björgunarskipa fellur meðalaldurinn í 29,5 ár, árið 2023 
verður hann svo 27,4 ár. Þessar tölur taka mið af því að þrjú ný björgunarskip afhendast félaginu fyrir 
árslok 2023.

Áðurnefnt samkomulag er að fjárhæð 30.000.000,- á ári miðað við verðlag ársins 2012 og er óskað 
eftir því upphæðin 30.000.000,- verði sett í fjárlög og fjármálaáætlun fyrir árin 2023 og 2024. Það sé 
þá að ákveðnu leiti lækkun á samkomulagsupphæð frá því sem verið hefur en þannig sé tekið mið að 
því að þrjú ný björgunarskip komi til notkunar á samkomulagstímanum og lækki þannig áfallakostnað 
sem gjarna fylgir viðhaldi eldri skipa.

Mjög misjafnt er á milli ára hversu viðhaldsfrekur björgunarskipafloti félagsins hefur verið í rekstri, 
sum árinn hafa verið fá áföll og þá hefur viðhaldsfé þess árs verið haldið til hliðar og rennur það nú 
óskipt til endurnýjunar björgunarskipa sem í gangi er og væri það fyrirkomulag áfram verði 
samkomulagið framlengt. Sum ár hefur viðhaldsféð aftur á móti ekki dugað til og hefur félagið, 
einingar þess og atvinnulífið tekið sameiginlega á því með sérstökum söfnunum þegar að þarf. Hvert 
björgunarskip hvort sem eru gömul eða ný þurfa vegna lögbundinna skoðana slipptöku annað hvert 
ár og er kostnaður við það eitt og sér á bilinu 1.200.000,- til 2.000.000,- ef einungis er unnið að þeim 
hlutum sem þarf til að ljúka skoðun, það má því lauslega áætla að 7.800.000,- að lágmarki kosti ár 
hvert að viðhalda haffæri björgunarskipaflota félagsins. Í svona sérhæfðum skipum ætluðum til leitar 
og björgunarstarfa er síðan nokkuð stór vélbúnaður sem getur verið kostnaðarsamt að gera við. Sem 
dæmi er núna nýlokið vélaskiptum á einu skipa félagsins, kom það til vegna þess að önnur aðalvél 
þess festist á leið í útkall. Fékkst aðalvél til skiptanna að gjöf frá Noregi en þrátt fyrir það kosta 
vélarskiptinn nærri 13.000.000,-. Annað nærtækt dæmi þess hversu dýrt viðhalda svona skipa er að 
vegna bilana og tæringarmyndunar í aðalvélum B/S Þórs frá Vestmannaeyjum voru aðalvélarnar í 
honum teknar upp í nóvember 2022 og kostaði heild þeirrar viðgerðar 15.009.422,-, með öðru 
tengdu tilfallandi viðhaldi.

Vissulega stendur til að þrjú eldri björgunarskip fari úr viðhaldsrekstri félagsins seinna á þessu ári og 
fyrir mitt næsta ár. Líklega verða það skipin sem nú eru stödd í Sandgerði, Vestmannaeyjum og Rifi 
sem verða seld þó endurnýjunin muni eiga sér stað í Vestmannaeyjum, Siglufirði og Reykjavík.
Verður þess mætt með því að meta hvaða eldri skip félagsins eru best stödd svo síður birtist óvænt 
viðhald og þörf á viðhaldsfé umfram 30.000.000,-. Staðan er þó sú að jafnvel verður skoðað nú með 
sumrinu t.d að leggja Hannesi Þ. Hafstein áður en tekst að færa þangað annað eldra skip, einfaldlega
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í Ijósi tæknilegs ásigkomulags þess skips, þetta verður skoðað betur á næstunni með sérfræðingum í 
aðalvélum skipsins.

Tekið skal fram að endursöluverðmæti þeirra skipa sem seld verða fer til viðhalds eða nýkaupa eftir 
því sem á við, en söluverðmæti þeirra er lítið, síðustu tvær sölur á eldri skipum félagsins hafa skilað 
1.500.000 - 5.000.000,- sem nýtt var til búnaðaruppfærslu á skipunum sem tók við af hinum seldu.

Ljóst er að þó að meðalaldur björgunarskipanna lækki skarpt næstu árinn þá þarf áfram að viðhalda 
eldri skipum félagsins sem í ljósi aldurs eru sérstaklega viðhaldsfrek á hina ýmsu máta. Því er lagt til 
eins og áður segir að núverandi samkomulag um viðhald þeirra verði endurnýjað til tveggja ára og sá 
tími nýttur til að gera lengra samkomulag sem tæki mið að þeirri endurnýjun sem áætluð er næstu 
10 árinn í það minnsta.

Fyrir hönd Slysavarnafélagsins Landsbjargar
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