
komudagur 3. Q ö 03

Efnahags- og viðskiptanefnd. 
6. mars 2003

Til umfjöllunar í efnahags- og viðskiptanefnd er nú frumvarp til breytinga 
á tollalögum þar sem gert er ráð fyrir að Kópavogshöfn verði ein af 
aðaltollhöfnum landsins.

Málið hefur m.a. verið sent til umsagnar Sambands isl. sveitarfélaga og 
Hafnasambands sveitarfélaga en stjómir þeirra hafa kosið að senda ekki 
umsögn um málið. Astæðumar eru augljósar, hagsmunir aðildarsveitarfélaga 
og aðildarhafna kunna að rekast á i þessu máli og því ekki eðlilegt að 
landssambönd af þessum toga taki afstöðu til málsins.

Ég vil þó ekki láta hjá líða að benda þér og nefninni á að málið getur m.a. 
varðað svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Það skipulag var samþykkt af 
öllum sveitarstjómunum 8 á svæðinu sl. vor og var skipulagið staðfest af 
umhverfisráðherra þann 20. desember og hefur þannig gildi skv. 12. og 13. 
gr. skipulagslaga nr. 73/1997 með síðari breytingum. I svæðisskipulaginu er 
m.a. fjallað um hafnarmál. Þar segir m.a. um uppbyggingu hafnanna á 
svæðinu:

"Uppbygging hafna á höfuðborgarsvæðinu er mikilvægur hluti af 
svæðisskipulaginu og þessar hafnir eru miðstöðvar vöruflutninga til og frá 
landinu. Reykjavíkurhöfn verður áfram ráðandi vöruflutningahöfn á Islandi, 
einkum fyrir gámaflutninga, olíu og fleira. H afnarfjarðarhöfn verður efld 
sem þjónustuhöfn, m.a. fyrir fiskiskipaflotann, auk þess að vera áfram stór 
flutningahöfn. Miðað er við að Straumsvíkurhöfn geti stækkað i tengslum við 
stækkun álvers þar eða aðra stóriðju í næsta nágrenni. Ekki verði gert ráð 
fyrir öðrum vöruflutningahöfnum á höfuðborgarsvæðinu. Kópavogshöfn hefur 
takmarkaða möguleika á stækkun með landfyllingum og viðlegurými. Hlutverk 
hennar verður fyrst og fremst á sviði viðgerða og þjónustu."

Hægt er að nálgast svæðisskipulagið í heild á slóðinni: 
http://www.skipbygg.is/displayer.asp?cat_id=554

Þessi stefnumörkun i svæðisskipulaginu er skýr og var samþykkt eins og áður 
segir af sveitarstjómunum öllum á svæðinu á síðasta ári.
Umhverfisráðherra hefur staðfest svæðisskipulag sem gengur út frá þessari 
stefnu. Það frumvarp til breytinga á tollalögum sem nefndin hefur til 
umfjöllunar fer að mati undirritaðs ljóslega í bága við þessa stefnumörkun 
og staðfest skipulag. Verður ekki séð að hægt sé að byggja Kópavogshöfn upp 
eins og frumvarpið gerir ráð fyrir nema að undangenginni umfjöllun 
samvinnunefndar um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og, ef nefndin

http://www.skipbygg.is/displayer.asp?cat_id=554


fellst á að breyta skipulaginu i þessa veru, að fara með slíka 
skipulagsbreytingu í samræmi við ákvæði 14. gr. skipulagslaga.

Eðlilegt hlýtur að teljast að þingnefndin leiti eftir viðbrögðum 
samvinnunefndar um svæðisskipulagið áður en hún afgreiðir það frá sér.
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