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Efni: Umsögn um þskj. 74. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vitamál, nr. 
132/1999

Við þökkum boð samgöngunefndar Alþingis dags. 7. nóv. sl. þar sem óskað er umsagnar 
SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu við ofangreint frumvarp.

Flutningasvið SVÞ gera alvarlegar athugasemdir við frumvarpið og það verklag sem það 
staðfestir. Það verklag að stjórnsýs 1 ustofnun. í tilfelli þessa frumvarps - Siglingastofnun 
geti sótt sér aukið fjármagn til reksturs með því að hækka gjaldskrá sína 100% og nota til 
þess rökstuðning um gengisbreytingar íslensku krónunnar.

Skv. 2. mgr. laga um vitamál nr. 132/1999 hefur Siglingastofnun íslands það hlutverk að 
sjá sjófarendum fyrir nauðsynlegum leiðbeiningum til öryggis í siglingum við 
íslandsstrendur og á fiskimiðum í kringum landið. Vitar eru hluti þess öryggiskerfis. 
Vitar hafa gjörbreyst og rekstur þeirra jafnfram t Áður fyrr voru þeir mannaðir en eru það 
ekki lengur. Vitamál er dæmi um málaflokk þar sem eðlilegt hefði verið að endurskoða 
gjaldtöku út frá breyttum forsendum í stað þess að boða kostnaðarhækkun upp á 100% á 
gjaldskrá sem ekki hefur verið endurskoðuð í sjö ár.

Gjaldskrár ríkisstofnana eiga að byggja á kostnaði við rekstur þeirra kerfa sem gjaldið á 
við. Gjaldskrár þeirra eiga ekki að vera leið þeirra til að hækka tekjustofna til óháðra 
verkefna. Það er grundvöllur gagnrýni á viðkoman di frumvarp.

Sú breyting frumvarpsins að víkka gjaldheimildina út og láta hana ná til framkvæmda á 
vegum Siglingastofnunar íslands rökstyður enn frekar að frumvarpsbreytingin er ekki vel 
ígrunduð eða byggð á réttum forsendum. Ríkisstofnanir eiga ekki að sækja sér tekjustofna 
í formi 100% hækkun gjaldskrár til verkefna sem eru óháðar gjaídtökunni.

Dæmi um afleiðingar boðaðarar gjaldskrárhækkunar á einstök skip eru að kostnaður 
vegna Dettifoss hækkar úr 1.147.000 í 2.295.000, Helgafells hækkar úr 690.500 í 
1.382.000 og kostnaður við 50.000 tonna farþegaskipa hækkar fyrir eina viðkomu á ári úr 
1 milljón í 2 milljónir og fyrir 4 viðkomur á ári úr 4 miiljónum í 8.
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í íjósi ofangreinds rökstuðnings hafnar flutningasvið SVÞ frumvarpinu eins og það er lagt 
fram en ieggur til að í þess stað verði farið ofan í kostnað við rekstur vitanna og 
öryggiskerfís sjófarenda sem rekið er af Siglingastofnun og lagt fram nýtt frumvarp á 
vorþíngi eða að lokinni þeirri endurskoðun þar sem gjaldtakan verður byggð á 
raunkostnaði.


