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Efnahags- og viðskiptanefnd komudagur “f - b,
Hr. formnaður 
Einar K. Guðfinnsson.

Tollalög (aðaltollhöfn i Kópavogi)

Efnahags - og viðskiptanefnd mun hafa til umíjöllunar lagafurmvarp sem fjármálaráðherra 
flytur um Aðaltollhöfn í Kópavogi.

í tilefni þess að mér hefur borist til eyma, að formaður stjómar Reykjavíkurhafnar Ámi Þór 
Sigurðsson beyti sér gegn nefndu

frumvarpi á þeim forsendum að með samþykkt frumvarpsins sé á einhvem brotið gegn 
samkomulagi sveitarfélaganna um aðalskipulag höfuðborgarsvæðisins, vildi ég koma 
eftirfarandi á framfæri.

Kópavogshöfn er lítil höfn, með lítil umsvif og um hana er ekki mikið fjallað i 
Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Þar stendur þó

á bls 33 í greinargerð "Kópavogshöfn hefur takmarkaða möguleika á stækkun með 
landfyllingum og viðlegurými.
Hlutverk hennar verður fyrst og fremst á sviði viðgerða og þjónustu."

Vöruflutningar hafa ekki verið miklir um höfnina en þó kemur eitt skip reglulega og það þarf 
auðvitað að tollafgreiða.
Sýslumaðurinn i Kópvagi óskaði eftir því við rjármálaráðuneytið að höfnin yrði gerð að 
sérstakri tollhöfn og má lesa
svarið og gang mála í bókun hafnarstjómar Kópvogs hér að neðan.

Það verður á engan hátt fallist á það að umrædd setning í texta Svæðisskipulagsins hamli þvi 
að Kópvogshöfn geti áfram annast þá

þjónustu sem nú er veitt, þvert á móti er æskilegt að höfninni sé gert fært að gera það 
sómasamlega. Það er fremur hvimleitt að formaður

Stjómar Reykjavíkurhafnar beiti vafasömum rökum til að koma í veg fyrir eðlilega starfsemi i 
nágrannahöfnum, enda verður vart séð að Kópvogshöfn ógni Reykjavíkurhöfn verulega, þrátt 
fyrir það að henni verði heimiluð tollafgreiðsla þeirra fáu skipa sem til hennar leita.

Að lokum skal það tekið fram að í umræðum við gerð svæðisskipulagsins og frágang á texta 
þess, var það vandlega tíundað að Kópvogshöfii yrði áfram með einhverja flutninga og engin 
áform væru um að breyta því. Þá voru engin mótmæli við þessari starfssemi.

Það er því von mín að þetta þarfa frumvarp fjármálaráðherra fái skjóta og jákvæða afgreiðslu 
nefndarinnar.

Virðingarfyllst,
Sigurður Geirdal
Bæj arstj óri/Hafharstj óri
Kópavogi



PS.
Eftirfarandi var bókað á fundi Hafnarstjómar þann 24. okt. sl.
Lagt fram bréf frá fjármálaráðuneytinu til sýslumannsins i Kópavogi (sbr. fund 12. ágúst), þar 
sem eftirfarandi kemur fram:
"Ráðuneytið vísar til bréfs yðar, dags. 10. júlí sl., þar sem þess er farið á leit að 
Kópavogshöfn verði gerð að sérstakri tollhöfn vegna aukinna umsvifa við höfnina. 
Ráðuneytið hefur haft málið til skoðunar og hefur að fenginni úttekt tollstjórans í 
Reykjavík á höfninni ákveðið að beita sér fyrir því, að lagt verði fyrir Alþingi 
lagafrumvarp í haust þess efnis, að Kópavogshöfn verði gerð að aðaltollhöfn, þar sem 
skip í miiliiandaferðum geta fengið fyrstu og síðustu tollafgreiðslu hér á landi".

Hafnarstjóm fagnar niðurstöðu fjármálaráðuneytisins og biður afgreiðslu hins háa Alþingis.


