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Efni: Umsögn Hafnasambands íslands um frumvarp til lag um breyting á
lögum nr. 22/1998, um veiðar og vinnslu erlendra skipa í 
fiskveiðilandhelgi íslands, með síðari breytingum (hafnríkisaðgerðir).

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 24. febrúar 2015, þar 
sem óskað er eftir umsögn Hafnasambands Islands um frumvarp til laga um 
veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi íslands 
(hafnríkisaðgerðir), 418. mál. Hafnasamband íslands hefurfarið yfir ofangreint 
frumvarp og gerir eftirfarandi athugasemdir og ábendingar við frumvarpið:

1. í athugasemdum með frumvarpinu er því lýst að markmið þess sé að 
styrkja eftirlit með fiskveiðum erlendra skipa til samræmis við 
alþjóðasamning Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna.
Einnig kemur fram að frumvarpinu sé ætlað að styrkja stöðu íslands í 
samningaviðræðum um veiði úr einstökum fiskistofnum. Þessi tilgangur er 
vafalaust jákvæður þegar litið er til íslenskra hagsmuna, en benda má þó á 
að viðræður um fiskveiðisamninga íslands við strandríki í Norður 
Atlantshafi hafa gengið misjafnlega. Ætla má að frumvarpið herði einnig á 
því að íslensk stjórnvöld nái samningum við strandríki sem hafa hagsmuni 
af veiðum úr sameiginlegum stofnum. í þessu samhengi er rétt að benda á 
að hafnir, fyrirtæki á íslandi í flutningum, fyrirtæki í útgerð og fleiri aðilar 
líta til aukinna samskipta og viðskipta við nágrannalönd íslands, einkum 
Crænland og Færeyjar, á sviði sjávarútvegs. Því er mikilvægt að 
samningar um sameiginlega fiskistofna liggi fyrir sem allra fyrst og til lengri 
tíma ef kostur er.

2. Hafnir á íslandi koma ekki að málum ef skipi er bannað að sigla til hafnar. 
í þeim efnum er það alfarið ákvörðun ríkisins. Hins vegar er Ijóst að 
regluverk ríkisins þarf að vera skýrt ef banna á útgerð eða áhöfn skips að 
kaupa þjónustu ef skipinu hefur áður verið heimilað að koma til hafnar, 
sbr. ákvæði 3. tl. a.-liðar 1. gr. frumvarpsins og ákvæði í b.-lið sömu 
greinar. Nærtækt dæmi er koma færeyska skipsins Næraberg í september 
2014 til hafnar í Reykjavík. Málsmeðferðarreglur voru engar, skilaboð til 
hafnaryfirvalda engin auk þess sem viðeigandi yfirvöld ríkisins, sem fóru 
með málið voru óviss um hvernig taka ætti á aðstæðum. Slíkt er að 
sjálfsögðu óviðunandi fyrir alla aðila. Augljóst er að ef styðjast á við 
lagaákvæði sem bannar útgerð eða áhöfn að kaupa þjónustu svo sem vatn, 
vistir og nauðsynlega viðhaldsþjónustu, þá þarf ábyrgð á slíkri ákvörðun 
að vera skýr, málsmeðferðarreglur formlegar og fyrirsvar málsins ótvírætt.
Sama á við um ef skipi er vísað úr höfn, en í því efni þarf að vera skýrt 
hver tekur slíka ákvörðun, með hvaða hætti og hver framfylgir henni. 
Fyrirliggjandi frumvarp tryggir ekki þessa hlið mála.

3. Á undanförnum árum og áratugum hafa erlend skip af ýmsu þjóðerni 
komið til hafna á íslandi og keypt þar ýmis konar þjónustu og landað þar 
eða umskipað afla. Ekki verður séð að ákvæðum laga um veiðar og



vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi íslands hafi verið framfylgt af 
sérstakri stefnufestu. Því hafa tvö tilvik á árinu vakið athygli þ.e. annars 
vegar koma skipsins Næraberg og hins vegar bann á löndun úr skipinu 
Skálaberg, sem sigldi í framhaldi með afla til Þórshafnar í Færeyjum. 
Tilfallandi beiting þessara lagaákvæða er ekki til þess fallin að auka tiltrú á 
að markmið laganna sé að styrkja eftirlit með fiskveiðum erlendra skipa.

4. í 3. tl 1. gr. frumvarpsins er skipi óheimilt að koma til íslenskrar hafnar ef 
það stundar veiðar eða vinnslu á afla og er í eigu eða rekstri aðila sem á 
eða rekur skip sem fellur undir 2. tl. greinarinnar. Að mati 
Hafnasambands íslands þarf augljóslega að gera bragarbót á þessu 
orðalagi. í Ijósi eignarhalds íslenskra fyrirtækja í félögum sem stunda 
veiðar utan íslenskrar efnahagslögsögu er spurt hvort slíkt valdi þvf að 
öllum öðrum skipum í eigu þeirra félaga sé bönnuð koma í íslenskar 
hafnir? Með víðtækri túlkun orðalags greinarinnar má gera ráð fyrir að slíkt 
hefði veruleg áhrif á íslenskra útgerðir sem eiga hlut í erlendum útgerðum.

5. í 3. tl. 1. gr. frumvarpsins er áskilið að láta skuli „ráðuneytinu" og 
Fiskistofu í té ýmis gögn án endurgjalds og í því formi sem þessi stjórnvöld 
ákveða. Eðlilegt er að stjórnvöld afli þeirra upplýsinga sem nauðsynlegar 
eru, en óeðlilegt að þau geti gert slíkt án takmarkana á kostnað annarra.

6. í 5 tl. 3. gr. frumvarpsins er ákvæði um birtingu upplýsinga um hafnir sem 
heimilað er að taka á móti erlendum fiskiskipum og f athugasemd með 
frumvarpinu má sjá upptalningu á þeim höfnum. Hafnasamband íslands 
kannast ekki við að haft hafi verið samráð við hafnasambandið um þessa 
upptalningu hafna og telur hana óþarfa. Þá er bent á að upptalningin vísar 
til ákveðinna kaupstaða, en hafnarsjóðirnir, sem reka hafnirnar, hafa oft á 
hendi rekstur á fleiri en einu hafnarsvæði. Hafnasamband íslands telur 
eðlilegt að upptalning þessara hafna verði endurskoðuð og hún miðuð við 
hafnarsjóði í stað kaupstaða. Þá verður ekki séð hvað valdi því að ekki sé 
getið hafna Snæfellsbæjar, hafna Reykjanesbæjar, Akraness, Sandgerðis og 
Vopnafjarðar svo dæmi séu nefnd. Eðlilegra væri að allar hafnir sem telja 
sig geta tekið á móti erlendum skipum séu jafn settar í anda frjálsra 
viðskipta.

7. Það er mat Hafnasambands íslands að framangreint frumvarp þarfnist betri 
skoðunar ef það á að ná þeim markmiðum sem sett eru og einkum þurfi að 
skoða málsmeðferðarreglur þegar ákvæðum laganna er beitt.

Framangreint tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst 
HAFNASAM BAND ÍSLANDS

formaður stjórnar Hafnasambands íslands

2


