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Efni: Umsögn Snæfeílsbæiar uie friimvarp tii iaaa um veiðigjalá, 658. mái.

Þann 30. mars sl. sendi aívinnuveganefnd Alþingis Snæfellsbæ til umsagnar frum\rarp 
til laga um veiðigjald, 658. mál.

Ljóst er efdr iestur þessa frumvarps að það mun hafa verulega neikvæð áhrif í 
Snæfellsbæ. 1' bessari umsögn verður ekki farið í einstök efiiisatriði þessa frumvarps
heidur verður farið í aimermum orðum yfir málið.

Ekki er gerður ágreiningur um nauðsyn þess að gera breytingar á núverandi 
fiskveiðilöggjöf til að revna að ná meiri sátt um þessa mikilvægu auðlind okkar en sú 
nálgun má þó ekki vera þannig að sjávarbyggðinar um allt lartd nánast blæði út m.a. 
vegna gífurlegra hárra veiðigjalda. Það að taka jafii mikía fjármuni og stefnt er að 
með frumvarpinu af lanasbyggðinni inn í ríkissjóð hefur miklar og alvarlegar 
afieiðingar.

Sú spuming vaknar af hverju er ekki farið í það verk að móta allsheriarstefnu um giald 
af auðlinaum landsins hverjar sem þær eru og hvar sem þær eru, hvers vegna er t.d. 
ekki sett auðlináargjald á heitt og kalt vatn svo eitlhvað sé nefht. í Snæfellsbæ borgar 
fólk t.d. þrefalt hærra orkuverð til húshitunar en fólk á höfuðborgarsvæðinu, af 
hveriu er þessi kostnaður ekki jafhaður út? Gjaldtaka af eirrni auðlind umfram aðra er 
ekkert réttlæti þar sem misjafnt er hvar þær auðlindir eru og því kemur gialdtaka af 
einni auðlind meira niður á einu svæði en öðru.

Snæfelisbær fékk endurskoðunarfyrirtækið Ðeloitte tii að skoða afieiðingar 
frumvarpsins um veiðigjaid og við þá skoðun kemur það m.a. í ljós að veiðigialdið af 
fyrirtækjum í Snæfelisbæ verður 817 miljónir króna á ári en þess má geta að útsvar 
Snæfelisbæjar var árið 2010, 625 miiljónir króna. E f við notum íbúatölu í Snæfeiisbæ 
frá 2010 þá vora heildarskuidir pr. íbúa 1.05 m.kr. en veiðigjaldið á ári verður 473 
þúsund á íbúa.

Deioitte skoðaði 24 útgerðarfélög í Snæfellsbæ þar sem hluti félaganna er bæði í 
útgerð og vinnslu og öli félögin hafa meira en 100 tonn í úthiutuðum afxa. Það kemur 
í ljós að af þessum 24 félögum sem i úrtakinu voru eru 17 sem talið er að ekki geti 
staðið við núverandi greiðsiuskuldbindingar verði fiumvarpið að lögum óbreytt.

Fjöldi iaunþega hjá þessum félögum er 314 og hjá þeim sem eidci gætu staðið við
greiðsiuskuidbindingar sinar vinna 204. Þessi féiög grexddu laun á árinu 2010 sem
námu 2,4 milljörðum króna og voru meðallaun 7,7 milijónir króna. Launþegamir
borguðu til Snæfellsbæjar 297 milljónir króna í útsvar og ef 204 missa vinnuna þá
þýðir það lækkun á tekjum hjá Snæfellsbæ um 193 milijónir króna sem einfaidlega m
þvðir það að sveitarfelagið Snæfellsbær yrði greiðsluþrota eftrr stuttan tima. EarthCheck
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Mikilvægi veiða og vimTSTu fyrir sveitarfélag eins og Snæfellsbæ er mikið og hefur 
sem betur fer tekist að auka aflaheimildir í sveitarféiaginu jafnt og þétt frá 1990 og 
hafa þær aukist úr 3.69% af heildar úthlutuðum kvóta í 5.41%. eða um 46.86%. Þetta 
er jákvætt og hefur tekist að byggja upp mjög blómlegt sveitarféiag sem hefur getað 
boðið upp á mjög góða þjónustu ívrir íbúa sveitarfélagsins og þess má geta að skuidir 
sveitarféiagsins era undir þeim mörkum (150%) sem sett eru í nýjum 
sveitarstjómarlögum.

Það er ljóst ef skoðaðar eru töiur úr þeirri vinnu sem Ðeloitte vann fyrir Snæfellsbæ að 
áhrifm vrðu gíruriega mikil og ef frumvarpið gengur óbreytt fram þá yrði höggið afar 
þungt fyrir allt samfélagið og Ijóst að veruieg fækkun starfa vrði og samaráttur á 
öllum sviðum í hagkerfi Snæfellsbæjar og óijóst hverjar vrðu framtíðarhorfur 
samfélagsins.

Það er von okkar í Snæfellsbæ að atvinnuveganefnd Alþingis og alþingismenn allir 
íhugi alvarlega þær staðrevndir sem hér eru aregnar fram um afleiðingar þess ef 
umrætt frumvarp nær fram að ganga. Þetta mál skiptir það mikiu fyrir 
sjávarbyggðinar að ef alþingismenn draga í efa að þær upplýsingar sem koma fram. í 
umsögn þessari séu réttar þó skorum við í Snæfellsbæ þá á hina sömu að koma með 
útreikninga sem sýna hið gagnstæða. Þessa hiuti ber að taka mjög alvarlega og ekici 
má með nokkrum hætti búa til kerfi sem iamar sjávarbyggðimar.

Nánari útiistun á útreikningum Deloitte fylgja með umsögn þessari sem fylgiskjöl.

Undirritaður f.h.Snæfelisbæjar óskar eftir að fá fund með atvinnuveganemd Alþingis 
til að fylgja umsögn þessari eftir.



Snæfellsbær áhrif veiðigjaldsfrumvarps

Áhrif á sveitarfélög - Snæfellsbær

Snæflellsbær

Snæfellsbær
Byggðakjarnar:

• Rif

• Ólafsvík

• Hellissandur

• Arnarstapi

1.724
íbúar árið 2010

Tekjur bæjarsjóðs

891 m.kr
Árið 2010

■ Utsvar 
Jöfnunarsjóður Sveitarfélaga
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817 m.kr
16.312 þorskigildistonn

Samkvæmt
frumvarpi

Núverandi gjald 
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473 þús.kr
Veiðigjald á hvern ibúa á ári

Álagt veiðigjald fyrir fiskvaiðiárið 
2011/2012 er 9,46 k rá  hvert þorskigildi

Verði
veiðigjaldafrumvarpið 
samþykkt í óbreyttri 
mynd mun það 
kollvarpa samfélagi eins 
og Snæfellsbæ með 
ófyrirsjáanlegum 
afleiðingum

Bæjarfélagið og útgerðin 

24 stærstu sjávarútvegsfélögðn
Af þessum 24 félögum eru 17 sem ekki er talið að munu geta 
staðið við núverandi greiðsluskuldbindingar verði frumvarpið 
um. Starfsmenn þessar félaga eru um 204.
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314 Starfsmenn 193 m.kr
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Upphæð sem bæjarsjóður tapar í 
beinum tekjum tapist 204 störf

947.242 kr
Upphæð sem bæjarsjóður verður af 
við hvert tapað starf
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