
Hd, 30. F rum varp

til laga um Fiskiveiðasjóð íslands.

Flutningsm.: Jóhann Jósefsson, Ólafnr Thors, Jón Ólafsson, H&kon Eristófersson, 
Jón Sigurðsson, Pétnr Ottesen' og Jón Auðnnn Jónsson.

I. KAFLI.

Tilgangar sfóðsins og deildaskipting.

1. gr.
Tilgangnr Fiskiveiðasjóðs íslands er að styðja bátaútveg landsmanna og 

sm&iðjn með hagkvæmnm l&nnm.

2. gr.
Fiskiveiðasjóðurinn skiptist i tvær deildir, með aðgreindum fjárhag: 

Skipakanpadeild og rekstrarl&nadeild.



II. KAFLI.

Skipakaupadeild.

3. gr.
Höfastóll skipakanpadeildar er:

1. Eignir sjóðsins i peningam og skuldabréfum eins og þær verða, er lög þessi 
öðlast gildi.

2. 100 þúsund króna árlegt framlag úr ríbissjóði i 10 ár, en þaðan af 35 þús- 
nnd krónur & ári.

4. gr.
Skipakanpadeild skal gefa út vaxtabréf. Skulu það vera skuldabréf, er 

bljóða á handhafa, en nafnskrá má þau i bókum sjóðsins. Stjórn sjóðsins kveð- 
nr á um útlit bréfanna. Fjármálaráðherra og stjórn sjóðsins undirrita bréfin.

Aldrei má vera meira i nmferð af vaxtabréfum en nemnr ferfaldri npp- 
hæð höfuðstóls Fiskiveiðasjóðsins.

Nánari ákvæði um bréf þessi setnr fjármálaráðherra i reglngerð.

5. gr.
Leggja skal i varasjóð tekjnafgang þann, er kann að verða samkvæmt 

árlegnm reikningsskilnm sjóðsins, eftir að 3Vsð/e ársvextir af höfuðstólnnm hafa 
verið lagðir við hann, þangað til varasjóður er orðinn 15°/o af npphæð höfnð- 
stóls. Þar eftir er stjórn sjóðsins skylt að leggja í varasjóð svo mikið af tekju- 
afganginnm, sem þarf til þess, að varasjóðurinn haldi áfram að vera 15°/o af 
höfnðstólnnm, en þann tekjuafgang, sem þar er fram yfir, má leggja við 
höfnðstólinn.

Fé varasjóðs má ekki nota til útlána, heldur skal það ávaxtað á þann 
hátt, að handhært sé, eftir þvi sem nánar verður ákveðið í reglugerð Fiski- 
veiðasjóðs. Af varasjóði skal greiða tap, er Fiskiveiðasjóður kann að verða 
fyrir vegna útlána.

6. gr.
Til tryggingar vaxtabréfnm skipakanpadeildar er:

1. Sknldabréf þan, er deildin fær frá lántakendum.
2. Varasjóður deildarinnar.
3. Höfnðstóll deildarinnar.
4. Ábyrgð rikissjóðs.

Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert í þeirri röð, sem hér er talin.

7. gr.
Fé skipakaupadeildar má eingöngu lána til:

1. Skipakanpa, alit að 60 smálesta.
2. Stofnsetningar iðjnfyrirtækja i sambandi við fiskiveiðar, svo sem til hag- 

nýtingar fiskiúrgangi, lifrarbræðsln, ishúsa og kælihúsa.
Skipakaupalán mega ekki nema meirn en helmingi virðingarverðs skips-



ins, þó ekki yfir 30000 kr., og önnnr lán ekki yfir þriðjnng stofiikostnaðar fyrir- 
taekisins, þó ekki yfir 50000 kr.

8. gr.
Lán úr deildinni má veita gegn þessnm tryggingnm:

a. Gegn fasteignaveði, með tryggingn innan */s af virðingarverði veðsins, enda 
hvíli ekki veðsknldir til annara en opinberra sjóða á eigninni á nndan veð- 
rétti deildarinnar.

b. Gegn 1. veðrétti i skipi, allt að helmingi virðingarverðs, enda sé virðingin 
framkvæmd eftir reglnm Samábyrgðar lslands á fiskiskipum. Veðréttnr deild- 
arinnar gengnr fyrir sérhverjnm veðrétti í skipinn, að opinberum gjöldnm 
einnm nndanskildnm.

9. gr.
Eignir þær, er skipakaupadeildin teknr að veði, skal á kostnað linþega 

virða á þann hátt, er nánar verðnr tiltekið i reglugerð sjoðsins.

10. gr.
Lán úr skipakanpadeild má veita:

a. Skipakanpalán til allt að 10 ára.
b. Lán til stofnsetningar iðnaðarfyrirtækja til allt að 20 ára, enda sé fasteigna- 

veð fyrir.
Lánin mega vera afborgunarlans 1—3 ár, en endnrgreiðist að öðrn leyti 

með jöfiinm afborgnnum.
11. gr.

Lán þan, er skipakaupadeildin veitir, má hún greiða i vaxtabréfnm 
sjóðsins eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefir rétt til að heimta, að stjórn 
Fiskiveiðasjóðsins annist endnrgjaldslanst nin að koma þeim í peninga, svo sem 
þan ganga bezt, en borga verðnr hann kostnað þann, sem af því leiðir, svo og 
affóll. Fiskiveiðasjóðnrinn hefir þó jafnan rétt til að greiða lánin i peningnm með 
þeirri npphæð, sem hann getnr fengið fyrir vaxtabréfin, eða þan hafa verið seld 
fyrir, að frádregnnm öllnm beinnm kostnaði.

Stjórn sjóðsins má semja nm söln vaxtabréfa fyrirfram og bjóða þan 
opinberlega almenningi til söln, enda samþykki ráðherra sölnverðið og npphæð 
bréfa þeirra, er selja má fyrirfram.

Nú ern vaxtabréf seld með afföllnm, og má þá nafnverð lánanna fara
svo mikið fram úr takmörknm þeim, sem sett ern i 8., 9. og 13. gr., sem af-
föllnnum nemnr.

12. gr.
Lánnm þeim, er skipakanpadcildin veitir, má ekki segja npp, meðan lán- 

þegi gegnir að ölln skyldnm þeim, er hann hefir nndirgengizt. En ef ákvæðis-
gjöld hans verða eigi greidd á réttnm gjalddaga, eða veðið gengnr úr sér, svo
að það er eigi lengnr svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi skuldunantur ekki 
vátryggðnm eignnm, sem að veði érn og taldar ern með i matinu, eða falli á 
veðið skattar, gjöld eða veðkröfnr, er ganga fyrir kröfnm deildarinnar, eða nýr 
eigandi vanrækir að taka lánið að sér, er stjórn Fiskiveiðasjóðsins heimilt að 
telja eftirslöðvar lánsins komnar i gjalddaga þegar, án nppsagnar.



13. gr.
Sknldnnantar skipakanpadeildar sknln greiða vexti, afborganir og tillag 

til að borga kostnað við sjóðinn i einn lagi, með jafnri npphæð samtals hvem 
gjalddaga.

Hver lántakandi skal greiða 1 °/0 af lánsnpphæð sinni i varasjóð, nn> leið 
og hann teknr lánið.

Árlegt tillag, til að borga kostnað við sjóðinn og til varasjóðs, er V>0/»
& ári af npphæð lánsins eins og það var fyrir hvern gjalddaga. Gjald þetta fellnr 
bnrtn, ef vextir þess flokks, sem lánið er veitt nr, ern 6°/o eða hærri; og ef 
vextirnir ern milli 51/*0/© og 6°/o, færist gjaldið niðnr hlntfallslega, svo að vext- 
irnir að viðbættn gjaldinn fari ekki fram úr 6%.

14. gr.
Afborgnnum þeim og endnrborgnnnm, sem greiddar ern í peningnm & 

hverjnm gjalddaga af lánnm þeim, sem veitt hafa verið vegna sölu vaxtabréfa, 
skal varið til að innleysa vaxtabréf þan, er skipakaupadeildin hefir gefið út, 
eftir hlntkesti, sem notarins publicus hefir nmsjón með og fram fer í viðnrvist 
tveggja manna. Annan kveðnr ráðherra til þess, hinn stjórn sjóðsins. Þá er 
htutkesti hefir farið fram, skal anglýsa með 9 mánaða fyrirvara tölurnar áa vaxta- 
bréfnm þeim, er npp hafa komið til innlansnar, og á hverjum gjalddaga þan 
verði úlborgnð. Nánari ákvæði nm anglýsingar þessar skal setja i reglngerð 
Fiskiveiðasjóðsins. Sjóðnrinn má og innleysa vaxtabréf i stærri stíl.

15. gr.
Handhafar eða eigendnr vaxtabréfa þeirra, er innleysa skal, geta, gegn 

þvi að afhenda þan með vaxtamiðum, er þeim fylgja, fengið útborgaðan höfnð- 
stól þeirra & ákveðnnm gjalddaga, og er eigi skylt að greiða vexti af höfnðstóln- 
nm npp frá þvi.

16. gr.
Höfuðstóll og vaxtafé, sem komið er í gjalddaga til útborgnnar, rennnr í 

varasjóð skipakanpadeildarinnar, sé þess eigi vitjað innan 20 ára frá gjalddaga.

17. gr.
Nú glatast vaxtabréf, sem nafnskráð er í bóknm skipakanpadeildar, og 

getnr þá stjórn sjóðsins á kostnað eiganda innkallað handhafa bréfsins með 12 
mánaða fyrirvara, með anglýsingn, er birt sé þrisvar sinnnm samfleytt i blaði 
þvi á íslandi, er flytnr opinberar anglýsingar. Ef enginn gefnr sig fram með ■ 
bréfið í tæka tið, getnr stjórn Fiskiveiðasjóðsins útgefið handa hinnm skráða 
eiganda nýtt vaxtabréf, með sömn npphæð og það, er glataðist, án þess að nokknr 
annár, er vaxtabréfið kann að hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið kröfn á 
hendnr sjóðnnm. Um ógilding annara vaxtabréfa fer eftir almennnm lögnm.

18. gr.
Vaxtabréf þan, er innleyst hafa verið með hlntkesti, eða hafa verið notnð



til afborgana af l&nnm, má ekki framar setja í velta, heldur skal ónýta þan 
nndir eins, ásamt vaxtamiðnm og stofnnm þeirra, á þann hátt, að þau með því 
verði ógild, og leggja þan til geymsln i fjárhirzln Fiskiveiðasjóðs, og skal svo 
við lok næsta reikningsárs brenna þan i viðurvist endnrskoðenda, ásamt vaxta- 
miðnm þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár.

19. gr.
■ Vaxtamiða og vaxtabréf, sem komin ern i gjalddaga, skal borga nt i 

afgreiðslu Fiskiveiðasjóðs i Reykjavik. í reglngerð sjóðsins má ákveða, að útborg- 
anir þessar fari einnig fram annarsstaðar.

20. gr.
Þegar lán er komið i gjalddaga, hefir skipakanpadeild heimild til að 

láta selja veðið við opinbert nppboð, án nndanfarins dóm, sáttar eða fjárnáms, 
samkvæmt ákvæðnm i tilskipnn nm fjárráð ómyndngra 18. febr. 1847, 10. gr., 
eða láta leggja deildinni það út til eignar, ef þðrf er á. Fiskiveiðasjóður þarf ekki 
að láta neiun vera fyrir sfna hönd við uppboðið, og skal þar ekki taka mótmæli 
skuldunants til greiua, nema þan sén auðsjáanlega á röknm byggð, og eigi er 
heldnr hægt að stöðva eða ónýta nppboðið með neinskonar málskoti.

Fiskiveiðasjóðnrinn hefir aftnr á móti ábyrgð á þvf, að skuldin sé rétt 
og komin f gjalddaga, og sknldnnant er frjálst að höfða mál til endurgjalds á 
öllu því, er hann hefir skaðazt á uppboðinn, og öllnm málskostnaði að skaðlansn.

Fiskiveiðasjóðnrinn getnr löglega samið svo nm við sknldunanta sfna, að 
nppboð á veðsettum eignnm megi fara fram f skrifstofn nppboðshaldara.

21. gr.
Rikissjóðnr kanpir vaxtabréf sjóðsins fyrir allt að hálfri milljón króna, 

þegar stjórn Fiskiveiðasjóðs óskar þess. Heimilt er ríkisstjórninni að taka lán 
handa rikissjóði i þessn skyni, ef hún telur þess þörf.

III. KAFLI.

Rekstrarlánadeild.

22. gr.
Rikisstjórnin skal tryggja rekstrarlánadeild Fiskiveiðasjóðsins allt að 2 

millj. króna lán frá ári til árs, eða taka allt að þessari npphæð að láni handa 
sjóðnnm f þessn skyni.

Fé þessn skal varið samkvæmt lögnm um rekstrarlánafélög fyrir báta- 
útveg og smáiðjn. Ennfremnr er rekstrarlánadeiid heimilt að veita rekstrarlán 
einstóknm mönnnm, er reka bátaútveg eða smáiðjn, ef stjórn sjóðsins þykir 
ástæða til, gegn fnllnægjandi tryggingnm.



23. gr.
Verði halli á lánsstarfsemi deildarinnar, greiðist hann úr varasjóði skipa- 

kanpadeildar.

IV. KAFLI.

Ymisleg ákveeði.

24. gr.
1 stjórn Fiskiveiðasjóðs eiga sæti 3 menn, er ráðherra skipar, einn fram- 

kvæmdarstjóri og tveir gæzlnstjórar. Forseti Fiskifélags íslands skal hafa á hendi 
framkvæmdarstjórn Fiskiveiðasjóðs. Gæzlnstjórar sknln skipaðir til 4 ára, og 
ganga úr annaðhvert ár til skiptis, i fyrsta skipti eftir hlntkesti. Skal að minnsta 
kosti annar gæzlnstjórinn hafa sérþekkingn á sjávarútvegi.

Um þóknnn til framkvæmdarstjóra og gæzlnstjóra fer eftir ákvörðnn 
ráðherra.

Ráðherra getnr vikið stjórnendum sjóðsins frá um  stnndarsakir, einum 
eða fleirnm, þegar honnm þykir brýn nanðsyn til bera, og að fulln og öllu, ef 
miklar sakir ern, enda geri þeim skriflega grein fyrir, hvað veldur.

25. gr.
Fyrst nm sinn, þangað til stjórn sjóðáins með samþykki ráðherra gerir 

aðra ákvörðnn, hefir Fiskifélag Islands á hendi alla afgreiðsln Fiskiveiðasjóðs, 
þar á meðaí bókfærsln hans, og leggnr honnm til trygga skjalavörzln, fyrir þókn- 
nn, er nm semnr. Verði ágreiningnr, úrsknrðar ráðherra upphæðina.

26. gr.
Reikningar Fiskiveiðasjóðs sknln endnrskoðaðir af 2 mönnnm, er ráð- 

herra skipar til þess. Um störf þeirra og þóknnn fyrir þan skal ákveðið i regln- 
gerð sjóðsins,

Meðan Fiskifélagið hefir afgreiðsln á hendi fyrir sjóðinn, sknln endnr- 
skoðendnr Fiskifélagsins hafa endnrskoðnn reikninga Fiskiveiðasjóðs á hendi, 
gegn þóknnn, sem reglngerð sjóðsins ákveðnr.

Ráðherra getnr, hvenær sem er, krafizt allra npplýsinga nm hag sjóðsins. 
• Ráðherra úrsknrðar ársreikninga sjóðsins, og sknln þeir birtir i B-deiId
Stjórnartlðindanna.

27. gr.
t reglngerð fyrir Fiskiveiðasjóðinn má setja þan ákvæði um stjórn sjóðs- 

ins og starfræksln, er nanðsynleg þykja, þótt ekki sé gert sérstaklega ráð fyrir 
þeim í þessnm lögnm, enda fari þan ekki i bága við nein ákvæði i lögnnnm.

• 28. gr.
Fiskiveiðasjóðnrinn er nndanþeginn öllnm tekjnskatti, útsvari, stimpilgjaldi



29. gr.
Með lögum þessnm ern úr gildi nnmin lög nr. 52, 10. nóvember 1905, 

nm stofnnn Fiskiveiðasjóðs íslands, og lög nr. 29, 16. nóvember 1907, nm láns- 
deild við Fiskiveiðasjóð íslands, og önnnr iagaákvæði, sem koma i bága við 
lög þessi.

30. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1930.

og öðrnm sköttam  til rikis og sveitarfélaga. Sro á hann og rétt á að fá ókeypis
eignar- og veðbókarvottorð fyrir sjálfan sig.

' G r e i n a r g e r ð .

Á tveim nndanförnnm þingnm hefir verið flntt frv. nm Fiskiveiðasjóð 
Islands, sem miðað hefir að þvi að efla mjög sjóðinn frá því, sem nú er. Frv. 
þetta hefir ekki náfi fram að ganga. Nú er frr. þetta enn lagt fyrír þingið með 
þeim breytingum, að sveigt er inn á þá brant, er Nd. aðhylltist á siðasta þingi, 
að tviskipta starfsemi sjóðsins, þ. e. skipakanpadeiid og rekstrarlánadeild. Að 
öðrn leyti verðnr nánari grein gerð fyrir frv. i framsögn.



29. gr.
Með lögum þessam eru úr gildi namin lög nr. 52, 10. nóvember 1905, 

nm stofnnn Fiskiveiðasjóðs íslands, og lög nr. 29, 16. nóvember 1907, nm láns- 
deild við Fiskiveiðasjóð íslands, og önnnr lagaákvæði, sem koma i bága við 
lög þessi.

30. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1930.

og öðrnm sköttam  til rikis og sveifarfélaga. Svo á hann og rétt á að fá ókeypis
eignar- og veðbókarvottorð fyrir sjálfan sig.

' G r e i n a r g e r ð .

Á tveim nndanförnnm þingnm hefir verið flutt frv. nm Fiskiveiðasjóð 
Islands, sem miðað hefir að þvi að efla mjög sjóðinn frá því, sem nú er. Frv. 
þetta hefir ekki náfi fram að ganga. Nú er frv. þetta enn lagt fyrír þingið með 
þeim breytingum, að sveigt er inn á þá brant, er Nd. aðhylltist á siðasta þingi, 
að tviskipta starfsemi sjóðsins, þ. e. skipakanpadeild og rekstrarlánadeild. Að 
öðrn leyti verðnr nánari grein gerð fyrir frv. i framsögn.


