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Umsögn um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða, þskj. 1052-657. mál og frumvarp 
til laga um veiðigjöld, þskj. 1053-658. mál.

Atvinnuveganefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn Landssambands íslenskra 
útvegsmanna, Samtaka fiskvinnslustöðva og Samtaka atvinnulífsins, hér eftir nefnd 
samtökin um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða, þskj. 1052-657. mál og frumvarp til 
laga um veiðigjöld, þskj. 1053-658. mál. Þó að um tvö lagafrumvörp sé að ræða er efni 
þeirra það samtvinnað að þau verða ekki sundurskilin og því er fjallað um þau í einni 
umsögn.

Samtökin eru í öllum aðalatriðum ósammála efni frumvarpanna og leggja til að þau nái 
ekki fram að ganga.

Það hefur ríkt um það mikil samstaða meðal landsmanna að reka eigi íslenskan 
sjávarútveg sem samkeppnishæfa atvinnugrein í fremstu röð á sínu sviði í heiminum og 
án ríkisstyrkja. Þetta hefur gengið eftir undanfarna áratugi. Með kvótakerfinu varð 
grundvallarbreyting á skipulagi íslensks sjávarútvegs. Ábyrgðin á nauðsynlegri 
hagræðingu var lögð á atvinnugreinina. Arðsemi greinarinnar hefur aukist og stöðugleiki 
ríkt í atvinnugreininni með tilheyrandi jákvæðum áhrifum á íslenskt efnahagslíf.

Þrátt fyrir mikinn samdrátt aflaheimilda hefur með aflahlutdeildarkerfinu og með 
samstöðu um sjálfbæra nýtingu fiskistofna tekist að byggja upp fjölmörg frábær fyrirtæki 
í fremstu röð. Mjög mörg fyrirtæki hafa horfið úr rekstri með sölu eigna, með sameiningu 
við önnur en án fjöldagjaldþrota og víðtækra inngripa ríkisins eins og áður voru svo 
algeng.

Frumvörpin sem hér er fjallað um hafa verið unnin án nokkurs samráðs við 
hagsmunaaðila og þá sem þekkja til reksturs fyrirtækja sem stunda veiðar og vinnslu 
sjávarafurða. Enda er með frumvörpunum lagt til að breyta grundvallarforsendum í rekstri 
fyrirtækjanna með því annars vegar að banna frjálst framsal aflahlutdeildar og auka 
pólitíska úthlutun aflaheimilda og hins vegar með ofurskattlagningu sem leiða mun til 
fjöldagjaldþrota í greininni.

Í frumvörpunum er lagt til að gera upptækan til ríkissjóðs meira eða minna allan 
hugsanlegan hagnað af rekstri sjávarútvegsfyrirtækjanna og að auki er lagt til að auka
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jafnt og þétt ráðherraúthlutun aflaheimilda. Áformin munu færa umhverfi íslensks 
sjávarútvegs áratugi aftur í tíma. Íslendingar um miðjan aldur mun vel þau skilyrði sem 
sjávarútvegi voru þá búin með stöðugum ríkisafskiptum, gjaldþrotum, hópuppsögnum 
starfsfólks, gengisfellingum ásamt skattlagningu í sérstaka sjóði og pólitískri úthlutun úr 
þeim. Engin eftirsjá er að þessu fyrirkomulagi sem ætlunin virðist nú að taka upp að nýju.

Frumvörpin ógna tilveru fyrirtækja sem tengjast og byggja á rekstri 
sjávarútvegsfyrirtækja, setja hag og framtíð starfsmanna fyrirtækja í uppnám og skapar 
mikla óvissu um hagsmuni margra byggðarlaga. Augljóst er að stóraukin skattlagning á 
sjávarútvegsfyrirtækin mun hafa alvarleg áhrif á landsbyggðina enda eru 
sjávarútvegsfyrirtækin burðarásar í fjölmörgum samfélögum á landsbyggðinni.

Ein afleiðing þessara frumvarpa er sú að með þeim er vegið að hlutaskiptakerfi gildandi 
kjarasamninga sjómanna og útgerðarmanna. Kerfið mun ekki geta staðið óbreytt eftir 
svona grundvallarbreytingu og slíkt kallar á heildarendurskoðun sem mun fyrirsjáanlega 
leiða til alvarlegra átaka á vinnumarkaði.

Verði frumvörpin að lögum mun sjávarútvegurinn smám saman dragast aftur úr öðrum 
atvinnugreinum, keppinautum sínum í öðrum löndum og laun sjómanna og annars 
starfsfólks rýrna. Fjárfestingar munu minnka, rannsóknir og nýsköpun bíða hnekki og 
langtímahugsun mun víkja fyrir skammtímaráðstöfúnum. Allt þetta mun einnig hafa áhrif 
langt út fyrir sjávarútveginn sjálfan. Um frumvörpin getur því aldrei orðið sátt -  hvorki 
við sjávarútveginn sjálfan né annað atvinnulíf í landinu.

Verði frumvörpin að lögum er óhjákvæmilegt að þau stuli að veikara gengi krónunnar. 
Styrkur gjaldmiðilsins til lengri tíma ræðst fyrst og fremst af skilvirkni atvinnulífsins, 
ekki síst útflutningsgreina, og framleiðniþróun í samanburði við keppinauta á 
alþjóðlegum markaði. Áformaðar breytingar munu draga strax úr skilvirkni 
sjávarútvegsins og hamla getu hans til framþróunar, aukinnar framleiðni og 
verðmætasköpunar til lengri tíma. Raungengi krónunnar, þ.e. innlend launa- og 
verðlagsþróun í erlendri mynt, mun láta undan síga enn frekar en orðið er og valda 
síversnandi lífskjörum almennings. Hætt er við að sú þróun muni stuðla að stöðugum 
kjaraátökum og ófriði á vinnumarkaði þar sem launaþegasamtök muni leitast við að 
endurheimta fyrri kaupmátt sem ekki verður innstæða fyrir og því muni afleiðingarnar 
birtast í stigmagnandi víxlverkunum gengislækkana, verðbólgu og kauphækkana sem af 
illu einu eru þekktar frá áttunda og níunda áratug síðustu aldar.

Ámælisvert er að áhrif frumvarpanna hafi ekki verið metin til fulls áður en þau voru lögð 
fram á Alþingi. Að hluta til koma þó fram ábendingar um neikvæð áhrif frumvarpanna í 
greinargerð Daða Más Kristóferssonar og Þórodds Bjarnasonar sem fylgir frumvarpi til 
laga um stjórn fiskveiða. Þá er augljóst að sá skammi tími sem atvinnuveganefndin gaf til 
umsagnar um frumvörpin hefur engan veginn nægt til að unnt hafi verið að vega og meta 
áhrif þeirra á fullnægjandi hátt.

Verði frumvörpin að lögum munu þau augljóslega kollvarpa rekstri 
sjávarútvegsfyrirtækja, aflahlutdeildir verða gerðar upptækar og verðlausar á næstu 20 
árum, stórauka skattheimtu á sjávarútveginn með þeim hætti að í raun er um
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eignaupptöku að ræða, innleiða skammtímasjónarmið sem grafa undan ábyrgri nýtingu 
nytjastofna og auka verulega óvissu í atvinnugreininni.

Frumvörpin fela í sér að verið er að breyta núgildandi fiskveiðistjórnunarkerfi í skattkerfi. 
Búið er að gerbreyta allri hugsun við stjórn fiskveiða og hvötum aðila í greininni í 
umgengni við auðlindina sem og rekstri fyrirtækja.

Samtökin fordæma þau vinnubrögð sem viðhöfð voru við samningu lagafrumvarpanna og 
treysta því að Alþingi taki tillit til þeirra alvarlegu athugasemda sem fram koma í þessari 
umsögn sem og frá fjölmörgum öðrum aðilum. Það er of mikið í húfi til að reynt verði að 
lappa upp á frumvörpin á þeim skamma tíma sem eftir lifir af starfstíma Alþingis. Lagt er 
því til að hafin verði vinna við endurskoðun laga um stjórn fiskveiða í samstarfi 
stjórnvalda og atvinnugreinarinnar.

Samtökin áskilja sér allan rétt til að leggja fram nánari gögn um efni og áhrif 
frumvarpanna, þar með talið áhrif vegna virðisrýrnunar og afskrifta aflaheimilda.

1 Um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða

Framsal aflahlutdeildar hefur verið drifkrafturinn í hagræðingu í íslenskum sjávarútvegi. 
Nú er boðað að framsal aflahlutdeildar verði bannað árið 2032. Fram að þeim tíma verður 
framsal bundið verulegum takmörkunum. Við framsal aflahlutdeildar skerðist hún í hvert 
sinn um 3% og fellur skerðingin varanlega til flokks 2. Hámark framsals er líka bundið 
við hlutfall heildaraflamarks í hverri tegund eins og hún var fiskveiðiárið 2011/2012. 
Komi þannig til aukningar heildaraflamarks á næstu árum verður bannað að framselja þá 
hlutdeild sem telst til aukningar frá fiskveiðiárinu 2011/2012. Þessar takmarkanir munu 
skerða fjármögnunarmöguleika fyrirtækjanna, hafa áhrif á lánskjör, veðhæfni og draga úr 
framþróun í sjávarútvegi. Þetta mun líka auka þrýsting lánardrottna á starfandi 
sjávarútvegsfyrirtæki um að greiða niður lán og aðrar skuldbingar sem fyrst vegna óvissu 
í greininni.

Auk gríðarlegrar hækkunar veiðigjalda er gert ráð fyrir að 40% af aukningu aflamarks í 
þorski, ýsu, ufsa og steinbít umfram ákveðin viðmið verði tekin af þeim sem eiga 
aflahlutdeild í þessum tegundum. Gert er ráð fyrir að aflahlutdeildir í öðrum tegundum en 
þorski, ýsu, ufsa og steinbít verði skertar til viðbótar því sem nú er og færðar varanlega í 
flokk 2, sem ráðherra höndlar með. Að auki koma til viðbótar 4.500 tonn af þorski á 
fiskveiðiárinu 2012/2013, ef að heildaraflamark í þorski verður ákveðið hærra en 177.000 
tonn. Í ljósi síðustu upplýsinga frá Hafrannsóknarstofnuninni að þá er ljóst þessi skerðing 
mun koma til.

Þessi fyrirhugaða upptaka aflaheimilda hefur mjög skaðleg á afkomu viðkomandi 
fyrirtækja og tekjur þeirra sem hjá þeim starfa. Þá felur það í sér mismunun að skerða 
sumar fisktegundir umfram aðrar. Þegar aflamark í þorski var minnkað úr 193 þúsund 
tonnum í 130 þúsund tonn árið 2007 vegna ástand stofnsins lýstu bæði forsætisráðherra
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og sjávarútvegsráðherra því yfir að aukning síðar kæmi til þeirra sem tækju á sig 
skerðingarnar, enda er það grundvallaratriði í aflahlutdeildarkerfinu. Með frumvarpi til 
laga um stjórn fiskveiða og öðrum aðgerðum sem þegar hafa skert aflamark samkvæmt 
aflahlutdeild verða þau loforð svikin.

Horfið er frá því að gera tvíhliða samninga við útgerðina um afnot aflaheimilda og þess í 
stað er tekið upp leyfakerfi þar sem aðilum er gert „að gangast undir leyfi“ undir forsjá 
ríkisins. Efni þessa nýtingarleyfis er óljóst, sem og að því fylgir ekki tryggur 

Að fimm árum liðnum frá gildistöku laganna er hægt að segja upp 
leyfunum með 15 ára uppsagnarfresti. Í frumvarpinu er ákvæði sem virðist merkingarlaust 
með öllu um að samþykkja þurfi þingsályktun til að afnema nýtingarleyfi en allt slíkt 
hlýtur að kalla á lagabreytingar. Það er grundvallarforsenda alls rekstrar að ákvarðanir um 
meiri háttar fjárfestingar eru teknar með langtímasjónarmið í huga. Það að samþykkja lög 
þar sem unnt er að kippa forsendum undan öllum rekstri í sjávarútvegi að 5 árum liðnum 
með þingsályktun þýðir einfaldlega að fyrirtækin, lánveitendur og aðrir hagsmunaaðilar 
muni ganga út frá því að þessi heimild verði nýtt.

Hvort sem árin eru 5 eða 15 er sá tími allt of skammur og óljóst hvers vegna yfir höfuð 
þurfi að hafa tímamörk á svokölluðum nýtingarsamningum eða leyfum til nýtingar 
aflahlutdeildar. Engan rökstuðning um það er að finna í frumvörpunum, þvert á móti 
benda öll rök til að slíkir samningar eða leyfi ættu að vera ótímabundnir því það tryggir 
best langtímahagsmuni fyrirtækjanna og sjálfbæra nýtingu auðlindarinnar.

Í dag eru í gildi lög nr. 57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, en þar er 
skv. 3. gr. a, heimilt að veita tímabundin afnotarétt að vatns- og jarðhitaréttindum í eigu 
ríkis og sveitarfélaga til allt að 65 ára í senn. Það er lágmarkskrafa að nýtingarréttindi 
handhafa aflaheimilda njóti sambærilegs nýtingartíma og gildir við aðra nýtingu 
náttúruauðlinda. Annað felur í sér mismunun á milli atvinnugreina.

1.1 1. gr. Markmið, þjóðareign og meðferð réttinda

Efni frumvarpsins og frumvarps til laga um veiðigjöld leiða til þess að markmið fyrstu 
málsgreinar fyrstu greinar frumvarpsins nást engan veginn. Hugtök eins og „farsæl 
samfélagsþróun“ og „eðlileg auðlindarenta“ eiga ekki heima í lagatexta, en enga 
leiðbeiningu er að fá í athugasemdum við 1. gr. hvað átt sé við með farsælli 
samfélagsþróun, þannig verður það á valdi ráðherra hverju sinni að túlka hugtakið. Slík 
opin túlkun er ekki til þess fallin að tryggja festu í leikreglum, né heldur að tryggja 
réttaröryggi þeirra sem starfa í greininni. Þannig verða opnar matsheimildir alltaf til þess 
að auka á réttaróvissu þeirra sem heyra undir viðkomandi lög.

Í frumvarpinu er annars vegar sagt að sjávarútvegurinn eigi að vera arðsamur og búa við 
hagstætt og stöðugt rekstrarumhverfi. Hins vegar er sagt að hámarka eigi þjóðhagslegan 
ávinning af auðlindinni og tryggja þjóðinni eðlilega auðlindarentu. Í fyrsta stað eru 
fræðimenn ósammála um hvernig eigi að skilgreina auðlindarentu og í annan stað liggur 
fyrir að ríkisstjórnin ætlar að gera nánast allan hagnað í útgerð og vinnslu upptækan með 
ofurskattlagningu í frumvarpi til laga um veiðigjöld. Þetta endurspeglar pólitískan vilja 
ríkisstjórnarinnar um að knésetja sjávarútveginn og hefja ríkisforsjá aftur til vegs og
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virðingar. Það er mat samtakanna að aukin ríkisafskipti tryggi þjóðinni ekki 
hámarksávinning af fiskveiðiauðlindinni, þvert á móti. Þetta frumvarp felur ekki heldur í 
sér hagstætt og stöðugt rekstrarumhverfi sem er nauðsynlegt skilyrði þess að 
atvinnugreinin skapi arð.

Það hefur alltaf legið fyrir að íslensk stjórnvöld fara með fullveldisrétt yfir 
fiskveiðiauðlindinni, með sama hætti og gildir um aðrar náttúruauðlindir. Ríkisstjórnin 
getur aftur á móti ekki gert að engu með almennum lögum þau stjórnarskrárvörðu 
atvinnuréttindi sem handhafar aflaheimilda hafa áunnið sér með veiðireynslu innan og 
utan fiskveiðilögsögu Íslands eða kaupum á aflaheimildum síðastliðna áratugi. Þau 
atvinnuréttindi njóta verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar, óháð vilja einstaka 
ráðherra hverju sinni.

Atvinnuréttindi sem menn ávinna sér í hvaða atvinnugrein sem er, og þar á meðal í 
sjávarútvegi, í skjóli laga og lögmætra væntinga njóta verndar eignarréttarákvæðis 
stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu. Því verður ekki breytt með 
almennum lögum um stjórn fiskveiða.

1.2 2. gr. Stjórnvöld

Samtökin telja að í stað þess að vísa til „ráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. beri að vísa til 
„sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“. Frumvarpið gerir ráð fyrir að hvaða ráðherra 
sem er geti farið með framkvæmd laganna með þingsályktun skv. breyttum lögum um 
Stjórnarráð Íslands. Þessi breyting er ekki til þess fallin að tryggja og treysta stjórnsýslu 
sjávarútvegsins.

Samtökin telja víst að með þessari breytingu verði ráðuneyti sjávarútvegsmála sameinað í 
nýju atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti frá næsta hausti. Samtökin hafa ítrekað varað 
við þeirri þróun, sbr. framlagðar umsagnir um breytingar á stjórnarráðinu á síðastliðnum 
löggjafarþingum.

1.3 3. gr. Gildissvið

Með frumvarpinu er verið að fella niður lög nr. 151/1996. A f lestri athugasemda með 
frumvarpinu er óljóst hvernig lögin eru felld inn í lög um stjórn fiskveiða og hvaða 
réttaráhrif það muni hafa til framtíðar.

Orðalag 4. mgr. 3. gr. frumvarpsins er afdráttarlaust um að lögin gildi: „með þeim 
takmörkunum sem leiðir af samningum við erlend ríki og reglum þjóðaréttar” . Orðrétt er
.... laga verið að gera alþjóðasamninga sem íslenskra ríkið fullgildir rétthærri en lög um
stjórn fiskveiða. Þetta felur að óbreyttu í sér ólögmætt framsal fullveldis og löggjafarvalds 
Íslands. Væntanlega er um misskilning frúmvarpshöfúnda að ræða og í raun átt við um 
veiðar utan 200 sjómílur, en afmarka verður gildissvið 4. mgr. með mun betri hætti en hér 
er gert.
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1.4 4. gr. O rðskýringar

Það er nýmæli að setja orðskýringar í lögin í sérstakri lagagrein, en gæta verður að 
samræmi við hugtaksskilgreiningar laganna vegna sérstakra hugtaksskilgreininga í 
frumvarpi til laga um veiðigjöld.

Það kemur ekki fram í athugasemdum hvaða áhrif þessar hugtaksskilgreiningar hafi á 
önnur lög sem lúta að stjórn fiskveiða, né heldur á allan fjölda þeirra reglugerða sem 
settar eru á grundvelli laga um stjórn fiskveiða.

Í 3. tl. er aflamark skilgreint sem heimild til að veiða tiltekið magn af afla mælt í kg. Í 
núgildandi lögum er aflamark skilgreint í 1. ml. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006, þannig 
að: Aflamark veiðiskips á hverju fiskveiðiári, veiðitímabili eða vertíð ræðst af leyfðum 
heildarafla í viðkomandi tegund og hlutdeild skipsins í þeim heildarafla skv. 2. mgr., að 
frádregnu hlutfalli af magni hverrar tegundar sem skal vera allt að 5,3%.“ Núgildandi 
skilgreining er þannig mun nákvæmari en skv. 3. tl. frumvarpsins og vísar til 
aflahlutdeildar, sem ekki er gert í frumvarpinu.

Enginn munur er á skilgreiningum á aflahlutdeild og krókaaflahlutdeild, sbr. 2.tl. og 9. tl. 
greinarinnar og enga leiðbeiningu að finna um þessi hugtök í athugasemdunum. Þetta er 
dæmi um óvönduð vinnubrögð. Sama má segja um í 10. tl. um „heimild báts ... sem 
krókabátur...“, svona orðalag gengur ekki upp sem lögfræðileg skilgreinin gu og þarf að 
vinna betur.

Rétt væri að fella niður þessa grein, enda er stuðst við venjubundna framkvæmd þessara 
hugtaka í dag skv. gildandi lögum sem ekki hafa skapað nein sérstök vandkvæði.

1.5 5. gr. Veiðileyfi

Samtökin telja að það eigi ekki að vera skilyrði fyrir útgáfu veiðileyfis að skip hafi 
haffæri. Skip geta misst haffæri tímabundið vegna margvíslegra ástæðna, en það er engin 
nauðsyn að binda veiðileyfið haffærinu. Skip geta því ekki farið á sjó á meðan þannig 
stendur á.

Í 2. tl. 1. mgr. er gert valkvætt að annað hvort eigandi eða útgerð uppfylli skilyrði laga um 
fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri og laga um veiðar og vinnslu í fiskveiðilögsögu 
Íslands. Nauðsynlegt er að skýra þetta nánar, en skv. ákvæðum laganna þurfa báðir aðilar 
að uppfylla lagaskilyrðin ef útgerðin er ekki á sömu hendi og eigandi skips.

Í 4. mgr. er vísað til „annarra veiða“, en engin skýring er gefin á því hvað er átt við.

1.6 6. gr. Veiðar að ósekju

Þessi grein er efnislega sambærileg 1. mgr. 8. gr. núgildandi laga 116/2006, en kynnir til 
sögunnar nýtt hugtak „veiðar að ósekju”, sem er fornt orðalag og á ekki heima hér.
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1.7 7. gr. Heildarafli

Það telst ekki nýmæli, eins og nefnt er í athugasemdum við 1. mgr. 7. gr. frumvarpsins að 
ráðherra geti stýrt fiskveiðum með því að fylgja ráðgjöf Hafrannsóknarstofnunarinnar. 
Ákvæðið er svipað og núgildandi 3. gr. laga um stjórn fiskveiða.

1.8 8. gr. Úthlutun samkvæmt aflahlutdeildum

Í 1. mgr. 8. gr. er um að ræða nýtt ákvæði þar sem skilgreindir eru tveir flokkar 
aflaheimilda. Flokkur 1, samkvæmt aflahlutdeildum og krókaaflahlutdeildum, sbr. IV. 
kafla, flokkur 2 samkvæmt aflahlutdeildum og krókaaflahlutdeildum, sbr. IV. kafla. Það 
er afstaða samtakanna að sem mestum hluta aflaheimilda skuli ráðstafað í flokk 1. 
Samkvæmt frumvarpinu er allt of stórum hluta aflaheimilda ráðstafað í flokk 2. Nánar er 
fjallað um þetta í umfjöllun um 18. gr. frumvarpsins um aðra aflahlutdeild.

Samkvæmt 2. mgr. 8. gr. frumvarpsins er kveðið á um að verði heildarafli þorsks 
ákveðinn meiri en 202.000 lestir, ýsu meiri en 66.000 lestir, ufsa meiri en 50.000 lestir 
eða steinbíts meiri en 14.000 lestir skulu 60% þess aflamarks sem umfram er í hverri 
tegund renna til flokks 1 og 40% til flokks 2.

Samtökin mótmæla þessu ákvæði harðlega. Það er óásættanlegt að aðilar sem taka á sig 
skerðingar aflaheimilda þegar nauðsyn ber til vegna ástands fiskistofna, skuli ekki njóta 
afrakstursins þegar uppbygging tekst. Ákvæðið grefur undan ábyrgri langtímahugsun 
varðandi umgengni við fiskistofnana. Þá stenst það ekki jafnræðisreglur að skerða 
aflaheimildir í ákveðnum fisktegundum umfram aðrar.

1.9 9. gr. Nytjastofnar utan aflahlutdeilda

Frumvarpið felur í sér opna matskennda heimild til ráðherra um það hvernig hann hagar 
stjórn fiskveiða á öðrum tegundum en þeim sem falla undir aflahlutdeildir. Í raun er mat 
ráðherra nánast ótakmarkað í 9. gr. frumvarpsins.

Veiðireynsla hefur verið það sjónarmið sem mestu máli hefur skipt við úthlutun 
aflahlutdeilda í nýjum stofnum og það er mikilvægt að veiðireynsla skipti áfram mestu 
máli, en ekki önnur atriði eins og frumvarpsgreinin býður upp á. Í stað þess að hér er 
byggt á að sett verði sérstök lög vegna úthlutunar aflahlutdeilda, ætti að setja skýr viðmið 
um það hvernig aflahlutdeild verður til, þannig að það sé fyrirsjáanlegt hvaða lög og 
reglur gilda og kveða á um skyldu ráðherra til að setja aflahlutdeild þegar skilyrðin eru 
uppfyllt.

Það er skýrt skv. lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, og lögum nr. 151/1996 að 
ráðherra ber að setja aflahlutdeild á fiskistofna sem falla undir lögin þegar skilyrðin eru 
uppfyllt. Það verður að vera rauður þráður við stjórn fiskveiða að stuðst sé við 
aflahlutdeildarkerfi við stjórn sem flestra fiskistofna, annað á að vera undantekning frá 
meginreglunni sem þarf að styðjast við málefnaleg rök. Orðalag greinarinnar er ekki 
nægilega skýrt hvað varðar skyldur ráðherra til að hafast að. Í versta falli er hægt að túlka 
lögin sem svo að ráðherra hafi val um hvort hann styðjist við 8. gr. eða 9. gr. við
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ákvörðun sína um stjórn veiða úr fiskistofnum. Slíkt er óásættanlegt og felur í sér 
réttaróvissu.

Í 2. mgr. 9. gr. er kveðið á um að ráðherra skuli flytja frumvarp til laga um úthlutun 
aflahlutdeilda: „þegar veiðireynsla hefur myndast í stöðugu umhverfi og að öðrum 
efnislegum forsendum uppfylltum.“ Þetta er ekki skýrt nægjanlega í athugasemdum og 
þau viðmið sem vísað er til eru of óljós til að hægt sé að byggja réttindi á þeim. Enn er 
vísað til matskenndra heimilda ráðherra sem skapar réttaróvissu, enda verður það að vera 
skýrt með hvaða hætti aðilar vinna sér rétt til úthlutunar aflahlutdeildar í einstökum 
fiskistofnum.

1.10 11. gr. Leyfi til að nýta aflahlutdeild

Handhafar aflaheimilda hafa ótímabundin afnot af aflaheimildum skv. lögum um stjórn 
fiskveiða og lögum um fiskveiðar utan lögsögu Íslands. Réttur þessi er varinn af 
eignarréttarákvæðum stjórnarskrárinnar. Útvegsmenn hafa verið reiðubúnir til viðræðna 
við stjórnvöld um að í stað ótímabundinna afnota aflahlutdeildar verði gerð sú 
grundvallarbreyting að gerðir verði tímabundnir samningar á milli ríkisins og útgerða um 
afnot aflahlutdeilda.

Það er háð því skilyrði að afnotatíminn verði ásættanlegur sem og framlenging 
samningstímans. Eins og kom fram í almennum athugasemdum þá er heimild í lögum til 
samninga um vatns- og jarðhitaréttindi í eigu ríkisins til allt að 65 ára með rétti til 
viðræðna um framlengingu þegar helmingur samningstímans er liðinn. Þrátt fyrir að 
útvegsmenn eigi ríkari rétt til aflahlutdeilda en aðilar sem semja í fyrsta sinn við ríkið um 
afnot vatns- og jarðhitaréttinda, þá eru samtökin reiðubúin til að takmarka 
samningstímann við 40 ár, með rétti til framlengingar þannig að jafnan þegar 
samningstími er hálfnaður, þá bætist jafnlangur tími og liðinn er við þann tíma sem eftir 
er.

Samtökin mótmæla því harðlega að gefin verði út leyfi af hálfu ríkisins í stað þess að 
gerðir verði samningar um afnot aflahlutdeildar. Í framhaldi af fundi samtakanna með 
formönnum stjórnarflokkana 25. júní 2010 samþykktu samtökin að fara svokallaða 
samningaleið. Í því samhengi var meðal annars vísað til skýrslu um fyrirkomulag 
varðandi leigu á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu íslenska ríkisins frá mars 2010. 
Forsenda samningaleiðarinnar var sú að ef til tímabundinna afnota kæmi í stað 
ótímabundinna þá yrðu gerðir samningar milli ríkisins og útgerða, en þess sést hvergi stað 
í fmmvörpunum.

Útgerðir eiga ekki einungis stjórnarskrárvarinn rétt til aflaheimilda sinna. Samningstíminn 
skiptir einnig miklu máli til að tryggja rekstraröryggi fyrirtækja, atvinnuöryggi 
starfsmanna, fjármögnun og lánskjör fyrirtækjanna, auk þess sem langur samningstími 
stuðlar að langtímahugsun og hvetur til ábyrgrar umgengni um fiskistofnana. Sá tími sem 
gert er ráð fyrir í frumvarpinu er of skammur til að ná framangreindum markmiðum, auk 
þess sem því fylgir skaðleg óvissa fyrir fyrirtækin að búa við það árlega að leyfunum 
verði sagt upp.
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Eins og málið er lagt upp í frumvarpinu virðist sem útgerðum beri að afskrifa 
aflaheimildir fyrir um 200 milljarðar á 20 árum. Þá leiðir frumvarpið og frumvarp um 
veiðigjöld til þess að virði aflaheimilda rýrnar umtalsvert og í mörgum tilvikum þannig að 
eigið fé fyrirtækjanna verður neikvætt og kröfuhafar geta krafist gjaldþrotaskipta. Þetta 
gengur gegn stjórnarskrárvörðum atvinnurétti útgerðanna og leiðir þar með til 
skaðabótaskyldu ríkisins. Samtökin munu síðar leggja fram frekari gögn um áhrif 
virðisrýrnunar og afskrifta aflaheimilda á einstök fyrirtæki.

Að öðru leyti er vísað til umfjöllunar í álitsgerð LEX lögmannsstofu.

1.11 12. gr. Framsal aflahlutdeilda

Framsal aflahlutdeildar hefur verið drifkraftur þeirrar hagræðingar og framþróunar sem 
átt hefur sér stað í íslenskum sjávarútvegi eftir að aflahlutdeildarkerfið var tekið upp. Með 
frumvarpinu er boðað að framsal aflahlutdeilda verði bannað við upphaf fiskveiðiársins 
2032. Samtökin mótmæla þessu ákvæði harðlega, sem og ákvæði 2. mgr. 12. gr. um að 
skerða aflahlutdeild um 3% við framsal fram til þess tíma, og ákvæði í 3. mgr. 12. gr. um 
skerðingu framsals aflahlutdeildar ef aflamark er hærra en aflamark ársins 2011/2012. Öll 
framangreind ákvæði eru til þess fallin að hindra framfarir og draga úr hagkvæmni 
sjávarútvegsins.

Að öðru leyti er vísað til umfjöllunar í álitsgerð LEX lögmannsstofu.

1.12 13. gr. Forgangsréttur að aflahlutdeildum

Það hefur lengi verið reynt að finna ákvæði til að tryggja sanngjarnan forkaupsrétt aðila 
innan sveitarfélaga eða einstakra byggðarlaga. Þetta ákvæði er ekki til þess fallið að ná 
fram þessum markmiðum.

Ákvæðið er óljóst, matskennt og felur í sér réttaróvissu. Hvernig á að meta „umtalsverð 
neikvæð áhrif í atvinnu- eða byggðalegu tilliti sökum hlutfallslegs mikilvægis 
sjávarútvegs í viðkomandi sveitarfélagi eða byggðarlagi“? Ekkert kemur fram hvernig á 
að fara með forkaupsréttinn þegar að fyrirtæki hefur starfsemi í fleiri en einu byggðarlagi 
eða sveitarfélagi. Þá er sala aflahlutdeilda oft hluti af sölu fleiri eigna, svo sem skipa, 
fasteigna, tækja og búnaðar, en það þarf að liggja ljóst fyrir að ríkið þurfi að ganga inn í 
öll kaupin og geti ekki valið úr. Þetta er matskennt ákvæði um innlausn forkaupsréttar að 
aflahlutdeild, sem og auglýsing til sölu sömu aflahlutdeildar og boðar óeðlileg afskipti af 
viðskiptum og eðlilegri hagræðingu í greininni.

Í 4. mgr. 13. gr. er kveðið á um að ágreiningi um skilmála og samningsverð sé unnt að 
vísa til gerðardóms. Slíkt ákvæði felur í sér óeðlileg afskipti. E f ríkið hyggst ganga inn í 
samninga er eðlilegt að kaupin verði gerð á samningsverði, en ekki á öðru verði.

1.13 15. gr. Flutningur aflamarks og 17. gr. Kvótaþing

Samtökin hafa hvatt til þess, ásamt samtökum sjómanna, að takmarka framsal aflamarks 
og að stefna beri að því að útgerðir veiði aflamark sitt eða ígildi þess sem mest sjálfar.
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Afar mikilvægt er að skipti á aflaheimildum séu greið og gangi óhindrað fyrir sig. 
Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 15. gr. eru jöfn skipti aflamarks heimiluð miðað við 
meðaltalsviðskiptaverð síðastliðins hálfs mánaðar viðkomandi tegunda á kvótaþingi. 
Samtökin eru andvíg stofnun kvótaþings og skilyrði um að jöfn skipti fari um kvótaþingið 
hamlar viðskiptum og felur í sér óhagræði.

Samkvæmt frumvarpinu verður framsal aflamarks takmarkað við þriðjung þess aflamarks 
sem skip hefur nýtt á hverjum tíma í þorskígildum talið, þó þannig að heimilt er að 
framselja aflamark sem nemur minna en 5% úthlutaðs aflamarks til skipsins í upphafi 
fiskveiðiárs. Ekki verður séð hvaða tilgangi það þjónar að takmarka framsalsheimildina 
með þessum hætti. Með því að áskilja að skip vinni sér inn rétt til framsals aflamarks með 
veiðum eftir því sem líður á fiskveiðiárið er verið að torvelda skipulagningu veiða alls 
fiskveiðiársins í upphafi fiskveiðiárs.

Í 5. mgr. 17. gr. er ákvæði sem kveður á um hlutlæga bótaskyldu útgerðar ef aðili, þess 
vegna óskyldur aðili, flytur aflamark frá skipi sem ekki var heimilt að ráðstafa. Það stenst 
ekki að leggja slíka bótaábyrgð á útgerð sem ekkert hefur til saka unnið.

1.14 16. gr. Krókaaflamarksskip

Í 16. gr. er kveðið að um að lokað sé fyrir flutning aflahlutdeilda og aflamarks og 
krókaaflahlutdeilda og krókaaflamarks á „milli kerfa.“ Þetta er eðlileg ráðstöfun.

Í lokamálslið 1. mgr. 16. gr. er kveðið á um að ráðherra geti sett reglur um leyfðan 
meðafla krókaaflamarksskipa. Samtökin mótmæla þessu ákvæði og telja að sömu reglur 
eigi að gilda um afla aflamarksskipa og krókaaflamarksskipa að þessu leyti.

1.15 18. gr.- 25. gr. Önnur aflahlutdeild, ráðstöfun til kvótaþings, strandveiðar, 
bætur og byggðakvóti, línuívilnun og fleira

Samtökin mótmæla harðlega hugmyndum um upptöku aflaheimilda og sölu ríkisins á 
þeim, sbr. 19. gr. ákvæðis til bráðabirgða VII, 2. mgr. 8. gr., 2. mgr. 18. gr., og þannig að 
gera allar útgerðir að leiguliðum ríkisins. Reynslan hefur sýnt að enginn 
rekstrargrundvöllur er fyrir útgerð sem byggir alfarið á leigukvóta og samkvæmt 
lýsingum aðila sem hafa stundað slíkan rekstur hafa þeir stundað brottkast í stórum stíl. 
Þannig er ekki stuðlað að góðri umgengni um fiskistofnanna með ríkisleigunni heldur 
stuðlað að skammtímasjónarmiðum. Leiga ríkisins á aflaheimildum mun fráleitt leiða til 
styrkingar byggða, eins og látið er að liggja í frumvarpinu, heldur mun hún þvert á móti 
veikja byggðirnar. Þar við bætist að margoft hefur komið fram opinberlega að ekki hefur 
verið gert rétt upp við sjómenn þegar alfarið er gert út á leigukvóta.

Samtökin mótmæla allri mismunun sem felst í frumvarpinu hvað varðar strandveiðar, 
byggðakvóta, línuívilnun og fleira. Samtökin hafa ítrekað lýst þeirri afstöðu að hætta eigi 
strandveiðum og fella það aflamark sem tekið hefur verið af öðrum og ráðstafað til þeirra 
undir aflahlutdeildarkerfið. Ákvæði um að ráðherra geti sett lágmarksdagafjölda fyrir 
hvert fiskiskip við strandveiðar er ávísun á veiðar umfram aflaheimildir. Fella ber þessa
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grein brott úr lögunum. Strandveiðar fela í sér sóun, óhagkvæmni, lakari meðferð afla, 
minni verðmætasköpun og taka störf af atvinnusjómönnum.

Reglur um línuívilnun fela í sér mismunun á milli útgerðarflokka og koma í veg fyrir 
framþróun í veiðum með því að halda í gamlar og óhagkvæmar starfsaðferðir. Leggja ber 
línuívilnun af og fella það aflamark undir aflahlutdeildarkerfið. Það er öfugþróun að taka 
út föstu töluna 3.375 t. og fela ráðherra mat á henni hverju sinni. Þetta opnar á 
matskennda heimild til ráðstöfunar skv. flokki 2 og engin trygging er fyrir því að þessi 
heimild verði ekki stóraukin á kostnað hagkvæmra veiða.

Samtökunum er ljóst að byggðakvóti verður ekki aflagður í einni svipan, en hvetja til þess 
að stefnt verði að því að takmarka það magn sem ráðstafað er með þessum hætti. 
Framkvæmd byggðakvóta hefur frá upphafi reynst illa og falið í sér pólitísk afskipti 
stjórnvalda, bæði ráðherra og sveitarstjórna. Afnema ber því reglur um byggðakvóta og 
fella það aflamark, sem til þess hefur fallið hingað til, undir aflahlutdeildarkerfið.

Samtökin telja réttlætanlegt að ráðstafa takmörkuðu magni tímabundið til útgerða sem 
verða fyrir verulegum skakkaföllum vegna viðkomubrests í einstökum fiskistofnum. 
Mikilvægt er að setja skýrar reglur um að jafnt sé tekið af öllum aflaheimildum til þessara 
ráðstafana, enda geti allar útgerðir notið þeirra þegar á reynir. Í þeim tilvikum er 
sanngjarnt að útgerðir fái bætur eða styrki til að draga úr áhrifum rekstrarstöðvunar á 
tiltekna landshluta eða atvinnusvæði. Samtökin mótmæla fyrirætlunum í frumvarpinu um 
að fella heimildir til þessara ráðstafana þarfa niður á þremur árum.

Samtökin telja ráðstafa skuli að hámarki 12.000 tonnum árlega til þessarra þarfa.

Nýtt ákvæði um „nýliðunarleyfi” til aflahlutdeilda felur í sér aðleyfin verða boðin út eða 
úthlutun bundin svæðum. Ákvæðið á að taka gildi 1. september 2015. Það felur í sér 
matskennda heimild til ráðherra að úthluta gæðum í formi nýliðunarleyfa. Engin 
skilgreining er á því hver sé nýliði eða hvaða skilyrði þurfi að öðru leyti að uppfylla mat 
ráðherra. Þessi nýliðunarheimild felur engan veginn í sér að „nýliðar“ raði sér upp til 
starfa í greininni. Líklegustu áhrifin verða að þeir sem áður hafa selt sig út úr greininni 
komi aftur inn í hana með tilheyrandi sóun.

Ákvæðið felur í sér gríðarleg afskipti ráðherra og handstýringu. Réttast væri því að fella 
það niður, eins og önnur ákvæði þessara frumvarpa. Engar upplýsingar liggja fyrir um 
það hve mikið magn eigi að vera í flokki 2, en sjálfsagt væri að tilgreina það strax, en 
ekki í ákvæði til bráðabirgða VII. Augljóst er af efni frumvarpsins að aflaheimildir fara 
smám saman úr flokki 1 í flokk 2, þannig að ríkisforsjáin verður stöðugt viðameiri.

Með frumvarpi til veiðigjalda eru ofurskattar lagðir á atvinnugreinina. Þannig munu 
tekjur sveitarfélaga stórlækka og 40% leigutekna af aflaheimildum sem renna eiga til 
sveitarfélaga eru léttvægarþar sem þær tekjur munu aldrei vega upp tekjutap 
sveitarfélaganna vegna minnkandi virðisauka sjávarútvegsins.
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1.16 27. gr. Undirmál og umgengni

Samtökin telja að fella beri niður ákvæði um svokallaðan VS afla. Verði það ekki gert er 
þess farið á leit að kveðið verði á, með skýrum hætti, um heimild til að flokka VS 
meðafla í uppsjávarfiski í landi, enda aðstaða um borð ófullnægjandi.

1.17 28. gr. Álag á afla sem fluttur er óunninn á erlendan markað

Samtökin hvetja til þess að ákvæði um álag á ísfisk sem seldur er á erlendum mörkuðum 
verði fellt niður.

1.18 29. gr. Skylda til vinnslu til manneldis

Fella ber þetta ákvæði brott. Samtökin telja að það sé hlutverk sjávarútvegsfyrirtækja 
ákveða skynsömustu ráðstöfun afla hverju sinni, ekki síst með tilliti til markaðsaðstæðna.

1.19 30. gr. Vannýtt aflamark

Samtökin mótmæla þessu ákvæði harðlega. Komi til þess að aflamark sé ekki nýtt af 
viðkomandi útgerð, að teknu tillit til heimilda skv. 15. og 26. gr. frumvarpsins, þá eigi 
það að falla í flokk 1 en ekki flokk 2, verði það á annað borð flutt á milli fiskveiðiára eða 
veiðitímabila.

1.20 31. gr. Hámark aflahlutdeildar eins aðila

Þar sem gert er ráð fyrir að lög 151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, falli úr gildi 
með þessu frumvarpi þarf að kveða á um að deilistofnar séu undanþegnir 
hámarksákvæðum eins og verið hefur.

Önnur leið væri að kveða á um heimild í lögunum um sérstakt hámark á aflahlutdeild í 
deilistofnum. Ákvæðið þarf að tryggja að aðilar sem nú eiga aflahlutdeild sem er umfram 
hámarksákvæði frumvarpsins geti haldið hlutdeild sinni óbreyttri, en jafnframt að aðrir 
geti eignast samsvarandi heimildir.

1.21 41. gr. Stjórnsýsluviðurlög

Í 41. grein er fjallað um veiðileyfissviptingar. Samtökin leggjast ekki gegn því að 
heimildir verði í lögum til að svipta brotlega aðila veiðileyfi. Hinsvegar eru 
veiðileyfissviptingar afar íþyngjandi aðgerðir sem varða mun fleiri aðila en þá brotlegu og 
afleiðingar þeirra geta verið mjög úr takti við tilefnið. Sem dæmi má nefna að ef sjómaður 
brýtur af sér, hvort sem er af gáleysi eða ásetningi, varðar það ekki einungis hann að skip 
sé svipt veiðileyfi heldur útgerðina, aðra í áhöfn og þá sem byggja á veiðum skipsins og 
vinnslu afla þess. Samtökin leggja til að ríkar verði horft til annara viðurlaga og þeim 
beint sérstaklega að hinum brotlegu. Þá er lagt til að lágmarkstími leyfissviptingar í 2. ml. 
2. mgr. verði styttur og verði hinn sami og skv. 1. ml. 2. greinar sem gefur betur færi á að 
taka tillit til umfangs brota. Í því sambandi er rétt að benda á að ákvæðið hefur verið 
túlkað þannig að ekki skipti máli hvort sami skipverji brýtur af sér þegar um 
ítrekunaráhrif er að ræða sem telja verður óeðlilegt. Þá leggja samtökin til að 3. mgr. 41.
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greinar verði breytt þannig að kveðið verði á um að minniháttar yfirsjónir geti aldrei leitt 
til veiðileyfissviptingar, heldur verði einungis um áminningar að ræða og eftir atvikum 
önnur viðurlög, s.s. sektir ef um ítrekaða minniháttar yfirsjón er að ræða.

Samtökin leggja til að 2. ml. 4. mgr. verði breytt á þann veg að kveðið verði á um að 
stjórnsýslukæra fresti réttaráhrifum ákvörðunar enda getur hún orðið tilgangslaus ef 
afgreiðsla ráðherra fæst ekki fyrr en að veiðileyfissviptingu hafinni eða lokinni. Ekki 
verður séð að það geti varðað réttarspjöllum að kæra fresti réttaráhrifum.

Samtökin leggja til að 5. mgr. 41. greinar verði breytt þannig að ekki verði um 
skilyrðislaus tengsl á milli almenns og sérstaks veiðileyfis enda geta komið upp 
óviðráðanleg tilvik gagnvart tilteknum veiðum sem gera það nauðsynlegt að ákveðinn 
sveigjanleiki sé fyrir hendi að þessu leyti.

1.22 45. gr. Bandormur

Samtökin leggja til að krafa um rafrænar afladagbækur, sbr. e. lið 1. tl. 45. greinar eigi við 
öll fiskiskip óháð stærð og því falli 4. ml. e. liðs 1. tl. 45. greinar brott. Annað felur í sér 
mismunun og 5. ml. liðarins á að duga til að mæta óviðráðanlegum orsökum. Óskiljanlegt 
og óútskýrt er hvaða máli 1. maí 2002 skiptir í þessu tilliti eða viðmið við 10 og 15 brúttó 
tonn enda eru skip undir þessum stærðum búin fjölbreyttum tæknibúnaði og engin 
efnisleg ástæða til að undanþiggja þau ákvæðunum.

Í m. lið 1. tl. 45. greinar er lagt til að einfalda stjórnsýslueftirlit Fiskistofu með því að gefa 
stofnuninni heimild til að leggja á stjórnvaldssektir, í stað þess að brot gegn lögunum sæti 
opinberri ákæru og verði útkljáð sem sakamál. Samtökin mótmæla því harðlega að 
Fiskistofa fái heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna allra tegunda brota. Með því 
hefur Fiskistofa bæði á hendi eftirlits- og rannsóknar og sektarheimildir. Heimildin verður 
að takmarkast við einföldustu málin, til að tryggja rétta málsmeðferð og 
réttaröryggishagsmuni þeirra sem teljast brotlegir. Önnur mál eiga að sæta opinberri 
ákæru og falla undir lög um sakamál.

Ákvæði m. liðar 1. tl. 45. greinar einnig í sér stórauknar sektarfjárhæðir, eða allt að 50 
m.kr. fyrir einstaklinga og 150 m.kr. fyrir lögaðila. Við álagningu sekta á ekki að gera 
greinarmun á því hvort einstaklingur með rekstur eða lögaðili brýtur af sér gagnvart 
lögum um stjórn fiskveiða. Öðru máli gildir um starfsmenn og því væri eðlilegt að 
endurskoða ákvæðið m.t.t. þess. Þá telja samtökin að efri mörk sekta séu allt of há í 
ákvæðinu. E f Fiskistofu fær þessa sektarheimild að óbreyttu, þá telja samtökin 
nauðsynlegt að unnt sé að fá endurskoðun sektarákvarðana Fiskistofu samkvæmt 
ákvæðinu hjá sjálfstæðri úrskurðarnefnd áður en til dómsmáls kemur og leggja til að 
ákvæðum þar að lútandi verði bætt við ákvæðið. Þannig má fækka dómsmálum en þau 
eru eðlilega mun dýrari leið til að fá endurskoðaða ákvörðun stjórnvalda en 
stjórnsýslukæra. Taka þarf fram í ákvæðinu að stjórnsýslukæra fresti réttaráhrifum.

Samtökin telja að ákvæði n. liðs 1. tl. 45. greinar sé of opið og matskennt og að með því 
sé opnað fyrir að Fiskistofa krefjist gjalds fyrir nánast hvaða upplýsingar sem er.

13



Samtökin leggja til að 16. gr. laga nr. 79/1997 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands verði 
breytt á þann veg að fellt verði niður ákvæði um upptöku veiðarfæra skipa. Viðurlögin 
sem fela þetta í sér eru í flestum tilvikum í engu samræmi við alvarleika þeirra brota sem 
um ræðir. Sem dæmi má nefna að veiðarfæri geta kostað á annað hundrað milljónir króna. 
Eðlilegra er að viðurlögin ákvarðist með sektum þar sem unnt er að taka tillit til alvarleika 
brota.

1.23 Bráðabirgðaákvæði II

Í 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 eins og henni var breytt með 1. mgr. 3. greinar laga nr. 
70/2011 segir: „Aflamark veiðiskips á hverju fiskveiðiári, veiðitímabili eða vertíð ræðst 
af leyfðum heildarafla í viðkomandi tegund og hlutdeild skipsins í þeim heildarafla skv.
2. mgr., að frádregnu hlutfalli af magni hverrar tegundar sem skal vera allt að 5,3%. Sama 
gildir um aflamark samkvæmt lögum nr. 151/1996. Ráðherra skal ákveða hlutfall skv. 1. 
málsl. Við þá ákvörðun skal hann leitast við að hlutfallið sé sem næst í samræmi við að 
mætt sé magntölum 5. mgr. þegar skipti hafa farið fram skv. 6. mgr.”

Í c. lið 8. greinar laga nr. 70/2011 (ákvæði til bráðabirgða X í lögum nr. 116/2006) segir: 
„Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 8. gr. laganna skulu frádráttarliðir samkvæmt þeirri málsgrein 
eins og þeir voru fyrir gildistöku 3. gr. laga þessara koma til frádráttar að 3/4 hlutum frá 
leyfðum heildarafla á fiskveiðiárinu 2011/2012. Skal frádráttarhlutfall skv. 3. mgr. 8. gr. 
laganna á því fiskveiðiári aðeins koma til frádráttar svo nemi fjórðungi þess. Skal 
aflamagni samkvæmt þessari málsgrein ráðstafað skv. 5. og 6. mgr. 8. gr. laganna.“

Bráðabirgðaákvæði X í lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða, tekur einungis til 
núverandi fiskveiðiárs 2011/2012 og því verður sama skerðing, þ.e. 5,3%, í öllum 
tegundum á næsta fiskveiðiári 2012/2013, komi ekki til breytinga á lögunum.

Það þýðir að skerðing í þorski verður 4,2% meiri á næsta fiskveiðiári samkvæmt 
frumvarpinu en samkvæmt lögum 116/2006 (9,5% - 5,3%), skerðing í ýsu verður 1,6% 
meiri (6,9%-5,3%), skerðing í ufsa verður 1,9% meiri (7,2% - 5,3%) og skerðing í steinbít 
verður 4,5% meiri (9,8% - 5,3%). Síðan verður aflamarkið skert aukalega um 40% ef 
heildarafli verður ákveðinn umfram viðmið í þessum fjórum tegundum, sbr. 2. mgr. 8. gr. 
frumvarpsins.

Áhrif frumvarpsins á aðrar tegundir en þorsk, ýsu, ufsa og steinbít eru engin frá því sem 
var leitt í lög með 1. mgr. 3. gr. laga nr. 70/2011, þó að um 4% aukna skerðingu frá því 
sem gildir fyrir núverandi fiskveiðiár 2011/2012 verði að ræða, en skv. 
bráðabirgðaákvæðinu var 1/4 af 5,3% skerðingunni eða 1,33% innleitt 1. september 2011.

Ítrekað er að ekki verði tekið meira af þorski, ýsu, ufsa og steinbít en öðrum tegundum og 
að skerðing verði með föstu magni að hámarki 12.000 tonn, en ekki hlutdeild. Að öðru 
leyti er vísað er til umfjöllunar að ofan um aðra aflahlutdeild í kafla 1.15.
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1.24 Bráðabirgðaákvæði III

Samtökin telja ekki þörf á þeirri nefndarskipun sem hér er kveðið á um. En e f þessi nefnd 
verður skipuð fara samtökin fram á að fá fulltrúa í henni.

1.25 Bráðabirgðaákvæði V

Samtökin telja ekki þörf á þeirri nefndarskipun sem hér er kveðið á um. En ef þessi nefnd 
verður skipuð fara samtökin fram á að fá fulltrúa í henni.

1.26 Bráðabirgðaákvæði VI

Samtökin telja að 2. mgr. 19. gr. eigi að falla niður og því er ekki þörf á þeirri 
nefndarskipun sem hér er kveðið á um.

1.27 Bráðabirgðaákvæði VII

Vísað er til mótmæla samtaknna við 18. gr., en fella ætti þessa grein niður, sbr. fyrrgreind 
sjónarmið. Þá er hugmyndum um að taka 4.500 tonn af þorski af þeirri aukningu sem 
kemur á næsta fiskveiðiári sérstaklega mótmælt.

2 Um frumvarp til laga um veiðigjöld

Eftir að Auðlindanefnd lauk störfum árið 2000 og í framhaldi af starfi nefndar um 
endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða var ákveðið að leggja á svokallað veiðigjald 
sem nam 9,5% af reiknaðri framlegð útgerðarinnar. Gjaldið var hækkað í þrepum úr 6% 
fiskveiðiárið 2004/5005 og kom fyrst að fMlu til framkvæmda á fiskveiðiárinu 
2009/2010. Vegna stórfellds niðurskurðar þorskafla 2007 var gjaldið þó lækkað í 4,8% 
fiskveiðiárin 2007/2008 og 2008/2009 og ekki var innheimt veiðigjald vegna þorsks á 
sama tímabili. Gjaldið var hækkað í 13,3% af sama stofni með lögum nr. 70/2011 um 
breytingu á lögum um stjórn fiskveiða. Samkvæmt frumvarpi til laga um stjórn fiskveiða, 
þskj. 1475-827. mál á 139. löggjafarþingi var gert ráð fyrir að hækka hlutfallið í 19% af 
sama stofni. Hefði frumvarp til laga um veiðigjöld verið komið að fullu til framkvæmda 
árið 2010 hefði það numið yfir 60% af þessum sama stofni og meiru en öllum hagnaði 
útgerðarinnar. Þetta sýnir vel hversu langt frúmvarpshöfúndar eru komnir frá hugmyndum 
um hóflegt auðlindagjald.

Deloitte hf. telur í skýrslu sinni að áhrif af samþykkt frumvarpanna leiði til þess að 
sjávarútvegur verði óhagkvæmari og það skerði lífskjör þjóðarinnar. Virðisrýrnun 
aflaheimilda verði veruleg á fyrsta ári og að fjárstreymi sjávarútvegsins í heild dugi ekki 
til greiðslu á núverandi skuldum. Frumvarpið kemur verst við fyrirtæki sem hafa fjárfest í 
sjávarútvegi undanfarin ár og þá helst minni og meðalstór fyrirtæki.

Í frumvarpinu er miðað við að veiðigjald verði lagt á metinn hagnað bæði veiða og 
vinnslu. Útgerðum sem ekki stunda fiskvinnslu er ætlað að greiða gjald vegna óskylds
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rekstrar í fiskvinnslunni. Þetta, ásamt fjárhæð gjaldsins, felur í sér ofurskattlagningu sem 
ekki stenst ákvæði stjórnarskrárinnar. Þá stenst frumvarpið ekki þær kröfur sem eru 
gerðar til skýrleika skattlagningarheimilda og banni við framsali skattlagningarvalds og er 
ekki fullnægjandi grundvöllur álagningar veiðigjalds, sbr. álitsgerð LEX lögmannsstofu.

2.1 Mismunun við álagningu skatta

Samtökin telja ljóst að frumvarpið uppfylli ekki þær kröfur sem gera verður til laga um 
skattlagningu. Jafnræði við aðrar atvinnugreinar sem nýta náttúruauðlindir er ekki virt, 
gjaldtakan er óhófleg og skaðar möguleika greinarinnar til framþróunar og laskar 
samkeppnisstöðu hennar.

Ákvæði um almennt veiðigjald felur í sér mismunun gagnvart öðrum atvinnugreinum. 
Skilgreining á þeim kostnaði sem gjaldinu er ætlað að standa straum af er afar óljóst og 
víðtækt, en skv. skýringum með frumvarpinu á fjárhæð veiðigjaldsins að koma til 
endurmats þegar þurfa þykir og hægt að fella nánast hvað sem er sem tengist stjórn 
fiskveiða undir gjaldið. Þá er gjaldið það hátt að það getur numið meira en öllum hagnaði 
í tilteknum veiðum við ákveðin skilyrði.

Samkvæmt frumvarpinu er ætlunin að skattleggja ætlaðan hagnað, bæði í útgerð og 
fiskvinnslu, skv. þeim aðferðum sem þar greinir. Skattinn á einungis að leggja á 
aflaheimildir og afla fiskiskipa og þannig er ætlunin að skattleggja útgerðir sem ekki 
stunda fiskvinnslu vegna afkomu óskyldra aðila í öðrum rekstri. Svo langt er gengið í 
þessa átt að útgerðir verða skattlagðar vegna hagnaðar fiskvinnslu sem kaupir hráefni af 
erlendum aðilum og vinnur á Íslandi. Þá virðist eiga að skattleggja útgerðir vegna sölu 
óskyldra aðila á aflaheimildum.

Samtökin mótmæla þeirri mismunun sem frumvarpið felur í sér að því leyti að stór hluti 
smábáta verður undanþeginn sérstöku veiðigjaldi. Það stenst ekki jafnræðisreglu 
stjórnarskrárinnar. Sú réttlæting sem sett er fram í athugasemdum, að ýmis fastur 
kostnaður fylgi hverri einingu í útgerð, á ekki við rök að styðjast, enda er tekið tillit til 
smábáta í hinni svokölluðu árgreiðsluaðferð með sama hætti og stærri skipa.

2.2 Ofurskattlagning

Skatthlutfallið 70% er það hátt að það felur í sér ofurskattlagningu sem ekki stenst ákvæði 
stjórnarskrárinnar um lögmæti skattlagningar. Um er að ræða upptöku megin hluta þess 
hagnaðar sem greinin skapar og í mörgum tilvikum meira en alls hagnaðar einstakra 
útgerða. Þá er mikilvægt að menn geri sér ljóst að að þótt ríkið hækki gjaldtöku sína 
verulega eins og hér er lagt til, munu tekjur ríkissjóðs ekki aukast vegna neikvæðra áhrifa 
frumvarpanna á verðmætasköpun, fjárfestingar og hagnað sjávarútvegsins.

Þá leiðir ofurskattlagningin til þess að verðmæti aflaheimilda, sem í mörgum tilvikum eru 
lang verðmætustu réttindi sjávarútvegsfyrirtækja, rýrna verulega. Eigið fé fjölmargra 
fyrirtækja lækkar verulega og verður jafnvel neikvætt sem leiðir til þess að kröfuhafar 
geta farið fram á uppgreiðslu lána eða gjaldþrot þeirra. Þetta felur í sér ólögmæta 
eignaupptöku stjórnarskrárvarinna réttinda.
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2.3 Árgreiðsluaðferð

Við skattlagningu á metnum hagnaði er samkvæmt frumvarpinu stuðst við svokallaða 
árgreiðsluaðferð sem Hagstofa Íslands beitir í allt öðrum tilgangi en sem þátt í því að búa 
til skattstofn. Aðferðin er ónothæf til ákvörðunar skattstofns þar sem ekki er tekið 
nægjanlegt tillit til þeirra verðmæta sem nauðsynleg eru til rekstrar, afskrifta og vaxta. Þá 
er ekkert tekið tillit óefnislegra eigna á borð við þekkingu, viðskiptasambönd, þróun, 
nýsköpun og reynslu sem skapað hafa mikil verðmæti í fyrirtækjunum.

Stofn veiðigjaldsins er allt of hár samkvæmt frumvarpinu. Verðmat skipa er of lágt sem 
og mat á öðrum eignum. Annars vegar er miðað við vátryggingarmat skipa en hins vegar 
kostnaðarverð annarra eigna sem ekki er uppfært í samræmi við verðlagsbreytingar. 
Frumverð skipa er mun hærra en vátryggingarmatið. Ekkert tillit er tekið til verðmæta 
keyptra aflaheimilda en viðskipti með aflaheimildir var nauðsynleg forsenda þeirrar 
hagræðingar og verðmætaaukningar sem orðið hefur frá því að aflahlutdeildarkerfið var 
innleitt. E f ætlunin er að styðjast við árgreiðsluaðferð verður að taka tillit til verðmætis 
keyptra aflaheimilda og leggja það við fjármagnsstofninn, í stað þess að færa afskriftir 
þeirra til kostnaðar eins og að hluta til er gert ráð fyrir í frumvarpinu.

Frumvarpshöfundar virðast leggja áherslu á að lög um aflahlutdeildarkerfi hafi fyrst og 
fremst skapað þann árangur sem nást hefur í íslenskum sjávarútvegi. Það er rétt að lög um 
stjórn fiskveiða voru nauðsynlegur þáttur í því að bæta stöðu greinarinnar, en fjölmargt 
annað hefur komið til. Þar ber að nefna fjárfestingar í betri tækjum og búnaði, þróun 
veiða, vinnslu og afurða og markaðsstarf. Þá hafa sjávarútvegsfyrirtæki aflað Íslandi 
veiðireynslu úr deilistofnun og stofnum sem alfarið eru utan íslenskrar lögsögu.

Ekki má gleyma í þessu samhengi að það voru aðilar í sjávarútvegi sem fylgdu eftir 
markmiðum laga um stjórn fiskveiða um hagræðingu og sjálfbærni. Aflaheimildir voru 
keyptar og sameinaðar á færri skip, fjöldi skipa var úreltur, vinnslustöðvum var fækkað, 
tæknistig hækkað og hagrætt í greininni til að stuðla að arðsemi, án stuðnings 
ríkisvaldsins. Við þessa framþróun greinarinnar síðastliðna áratugi hefur verið stofnað til 
verulegra skuldbindinga og nauðsynlegt er að taka til þeirra. En eins og fram er komið 
tekur frumvarpið ekkert tillit til fjárfestinga í aflaheimildum og ekki nægilega til annarra 
þátta.

Við ákvörðun þess hlutfalls sem notað er við mat á árgreiðslu ber að hafa í huga að þeir 
vextir sem sjávarútvegsfyrirtækjum bjóðast hafa hækkað verulega undanfarin ár. Ekki er 
tekið tillit til þessarar þróunar í frumvarpinu, sem skekkir enn frekar grunninn sem skapa 
á til útreiknings veiðigjalda.

2.4 Skýrleiki og skattlagningarsjónarmið

Miðað er við að gjaldið deilist á afla og aflaheimildir eftir svokölluðum 
þorskígildisstuðlum sem er ónothæfur mælikvarði í þessu efni. Ekki er tekið tillit til mjög 
mismunandi kostnaðar við veiðar einstakra og mismunandi fisktegunda eða ólíks 
vinnslustigs landaðs afla við skilgreiningu á þorskígildisstuðlum. Skipting skattsins á
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botnfiskveiðar og uppsjávarveiðar samkvæmt frumvarpinu dugar engan veginn til að ná 
fram réttri skiptingu gjaldsins á fisktegundir.

Sem dæmi um óskýrleika frumvarpsins má spyrja hvað séu þorskígildi í fiskvinnslu sbr.
1. mgr. 9. gr. frumvarpsins. Önnur ákvæði 9. gr. eru í svipuðum dúr og gengur gegn 
meginreglum um að lög eigi að vera skýr og skiljanleg venjulegu fólki.

Í áliti LEX lögmannsstofu á bls.13 segir meðal annars: „Að virtu því er að framan greinir 
um þær kröfur sem gerðar eru til skýrleika skattlagningarheimilda og bann við framsali 
skattlagningarvalds verður að telja að fyrirliggjandi frumvarp sé haldið verulegum 
annmörkum og ákvæði þess séu ekki fullnægjandi grundvöllur álagningar sérstaks 
veiðigjalds. Þannig eru þau ákvæði sem mæla fyrir um þær aðferðir sem ætlunin er að 
beita til þess að leggja grunn að stofni til álagningar sérstaks veiðigjalds afar óljós og 
gjaldstofninn fráleitt nægjanlega skýrt afmarkaður í frumvarpinu. Þannig ræðst gjaldstofn 
og þar með skattskylda af útreikningum sem ekki eru bundnir í lög og háðir 
margvíslegum óvissuþáttum. Nægir í því sambandi að benda á þá staðreynd að gert er ráð 
fyrir að Hagstofa Íslands leiti fanga í skattframtölum og afli óskilgreindra upplýsinga frá 
fyrirtækjum í fiskveiðum og fiskvinnslu sem og Fiskistofu, og að söluverðmæti afla og 
afurða sem og rekstrarkostnaður sem eru grundvöllur rentu samkvæmt 10. gr. 
frumvarpsins skuli byggjast á þeim upplýsingum sem Hagstofa Íslands vinnur úr nefndum 
gögnum. Það skortir því verulega á að gjaldstofn sé nægilega skýrt afmarkaður í 
frumvarpinu og vægast sagt bagalegt að gert sé ráð fyrir því að leita þurfi óskilgreindra 
fanga utan ákvæða þess til að komast að niðurstöðu um skattstofn“

Ákvæði fela í sér afturvirkni skattaálagningar sem stenst ekki ákvæði stjórnarskrárinnar 
skv. 2. mgr. 77. gr., þar sem afturvirkni er bönnuð, sbr. bls. 13 í áliti LEX lögmannsstofu.

2.5 Niðurlag

Fjölmörg önnur atriði í fmmvörpunum leiða til óhagræðis og kostnaðar, fyrir utan auknar 
matskenndar heimildir sem ráðherra eru færðar í fmmvörpunum, sem eykur enn meira á 
óvissu og bein afskipti stjórnvalda af atvinnugreininni. Í stað þess að vinna að því 
markmiði að auka tekjur og minnka kostnað sjávarútvegsins þá fela frumvörpin í sér 
öfuga hvata í þessu efni, minnka tekjur, auka kostnað, skapa óvissu og stuðla að 
skammtímahugsun.

Frumvörpin fela í sér ríkisvæðingu íslensks sjávarútvegs með tilheyrandi tapi fyrir 
þjóðarbúið. Þegar fram komnar umsagnir frá öðrum aðilum s.s. Landsbankanum og 
Ragnari Árnasyni, prófessor í fiskihagfræði, staðfesta þetta.

Verði frumvörpin að lögum munu þau hafa gríðarleg áhrif á rekstur og efnahag útgerða. 
Verðmæti aflaheimilda, sem í mörgum tilvikum er langmikilvægustu réttindi þeirra, munu 
rýrna verulega og það, ásamt ofurskattlagningu, mun hafa fjöldagjaldþrot í för með sér, 
sbr. umsögn Landsbankans og skýrslu Deloitte hf. Þannig brjóta fmmvörpin gegn 
stjórnarskrárvörðum réttindum sjávarútvegsfyrirtækja.
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Í greinargerð Daða Más Kristóferssonar og Þórodds Bjarnasonar með frumvörpunum 
kemur fram að fyrirhugaðar breytingar muni hafa neikvæð áhrif á rekstur fyrirtækjanna 
og atvinnuuppbyggingu í byggðakjörnum. O f mikil áhersla sé lögð á 
skammtímasjónarmið og varað er við umhleypingum á meðan útgerðin lagi sig að 
breyttum aðstæðum. Ákvæði frumvarpsins feli í sér að álögur á viðskipti með 
aflahlutdeild, stækkun potta og aukningar aflaheimilda í flokk 2, feli í sér rýrnun á 
verðmæti eigna fyrirtækjanna og dragi úr eðlilegri hagræðingu í greininni til lengri tíma 
litið. Greinargerðin felur í sér varnaðarorð til stjórnvalda, en þar er t.d. bent á að engin 
úttekt hafi verið gerð á afleiðingum þessara frumvarpa á atvinnugreinina í heild sinni og 
aðrar atvinnugreinar og þjóðarbúið í heild.

Það er ljóst að þeir sem hafa áunnið sér aflaheimildir eða keypt þær á grundvelli 
núverandi laga hafa öðlast réttindi sem njóta verndar eignarréttarákvæðis 72. greinar 
stjórnarskrárinnar. Þau réttindi verða ekki afnumin bótalaust. Það er mat samtakanna að 
verði frumvarpið að lögum skerði það atvinnuréttindi handhafa aflaheimilda samkvæmt 
72. grein þannig að ríkið verði bótaskylt. Í þessu sambandi er vísað til meðfylgjandi 
álitsgerðar LEX lögmannsstofu.

Þegar þær skattlagningarhugmyndir sem birtast í frumvarpinu á grundvelli þeirrar 
hugmyndafræði að fjármunum sé betur komið í höndum stjórnmálamanna, en 
einstaklinga og fyrirtækja, hafa verið heimfærðar til raunveruleikans blasir niðurstaðan 
við. Úttektir sjávarútvegsfyrirtækjanna, fyrirtækja í tengdum greinum, greinargerðir 
fjármálafyrirtækja, sveitarfélaga, viðurkenndra sérfræðinga á sviði hagfræði og 
endurskoðunar og fjölmargra annarra aðila eru allar á einn veg. Við blasir fjöldagjaldþrot 
í atvinnugreininni með tilheyrandi afleiðingum fyrir starfsfólk, byggðarlög og samfélagið 
allt. Þau fyrirtæki sem ná að skrimta verða stórlöskuð og íslenskur sjávarútvegur verður 
ekki samkeppnisfær og verður undir í alþjóðlegri samkeppni.

Í ljósi framangreinds er það mat samtakanna að ófært sé annað en að frumvörpin verði 
dregin til baka.

Virðingarfyllst,

f.h. Landssambands íslenskra útvegsmanna f.h. Samtaka fiskvinnslustöðva

f.h. Samtaka atvinnulífsins

Meðfylgjandi
1) Álitsgerð LEX lögmannsstofu
2) Skýrsla Deloitte hf.
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LEX

Á L I T S G E R Ð

Til: Landssambands íslenskra útvegsmanna

Frá: LEX lögmannsstofu

Dags: 22. apríl 2012

Efni: Álitaefni tengd frumvarpi til nýrra heildarlaga um stjórn fiskveiða og 
frumvarpi til laga um veiðigjöld

I.
Inngangur

Þann 26. mars 2012 voru iögð fram tvö stjómarfrumvörp á Alþingi. Annars vegar er um 
að ræða frumvarp til nýrra heildarlaga um stjórn fiskveiða og hins vegar frumvarp til 
sérstakra laga um veiðigjöld. A f þessu tilefni hefur Landssamband íslenskra 
útvegsmanna með álitsbeiðni, dags. 11. apríl 2012, óskað eftir því að LEX vinni 
álitsgerð þar sem lagt verði heildstætt mat á þær helstu breytingar frá núverandi kerfi 
við stjómun fiskveiða sem felast í umræddum frumvörpum. í því sambandi er 
sérstaklega vísaö til fyrirhugaðrar skiptingar aflahlutdeilda í flokka 1 og 2, nýtingarleyfa 
sem gert er ráð fyrir að handhafar aflahlutdeilda eigi rétt til, takmarkana á framsali 
aflahlutdeilda, svo og til hækkunar veiðigjalds og annarra breytinga á fyrirkomulagi 
gjaldsins.

Þess var sérstaklega óskað að metið yrði hvort einstök ákvæði eða efni frumvarpanna 
virt í heild sinni gangi svo nærri stjórnarskrárvörðum réttindum handhafa aflaheimilda 
að til skaðabótaskyldu íslenska ríkisins kunni að stofnast. í því sambandi var einkum 
visað til þess að könnuð yrði þýðing eignarréttarákvæðis 72. gr. stjómarskrárinnar og 
atvinnufrelsisákvæðis 75. gr. stjómarskrárinnar.

í eítirfarandi umfjöllun verður gerð grein fyrir þeim helstu breytingum sem felast í 
fyrirliggjandi frumvarpi til nýrra heildarlaga um stjóm fiskveiða og frumvarpi til sérstakra 
laga um veiðigjald. Með hliðsjón af efni álitsgerðarinnar er sjónum einkum beint að 
Ijórum atriðum, þ.e. skiptingu aflahiutdeilda í tvo flokka, inntaki hinna svokölluðu 
nýtingarleyfa og gildistíma þeirra, takmörkunum á framsali aflahlutdeilda, svo og 
breytingum á veiðigjaldi og álagningu þess. Þá verður vikið stuttlega að greinargerð 
Daða Más Kristóferssonar og Þórodds Bjamasonar sem unnin var að beiðni 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og fylgdi frumvarpi til nýrra heildarlaga um stjórn 
fiskveiða. Jafnframt verður vikið að skýrsludrögum endurskoðunarskrifstofunnar 
Deloitte um áhrif fyrirliggjandi frumvarpa á starfandi. í kjölfarið verður leitast við að
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svara því hvort frumvörpin samræmist stjórnarskrárvörðum réttindum handhafa 
aflaheimilda. Þá verður gerð grein fyrir tilteknum almennum athugasemdum við 
fyrirliggjandi frumvörp. Loks verða helstu niðurstöður dregnar saman.

Með hliðsjón af þeim takmarkaða tíma sem gafst til vinnu við álitsgerð þessa 
einskorðast skoðun á fyrirliggjandi frumvörpum að meginstefnu til við þau ákvæði sem 
snerta stjórnarskrárvarin atvinnuréttindi handhafa aflaheimilda og önnur stjórnskipuleg 
álitaefni þó svo að tæpt sé á öðrum atriðum eftir því sem við á. Þá tekur skoðunin 
eingöngu mið af stöðu þeirra aðila sem hafa yfir hefðbundnum aflahlutdeildum að ráða.

Tekið skal fram að í álitsgerð sem þessari er eðli málsins samkvæmt útilokað að svara 
með tæmandi hætti öllum þeim spurningum sem vakna við lestur fyrirliggjandi 
frumvarpa, en undirrituð eru að sjálfsögðu reiðubúin að svara nánar og sérstaklega 
frekari álitaefnum sem kunna að vakna. Á það sérstaklega við þar sem af hálfu Alþingis 
reyndist ekki unnt að veita álitsbeiðanda nauðsynlega framlengingu á hinum mjög svo 
knappa tíma sem veittur var til umsagnar, en álitsgerð þessi er samin í tilefni af þeirri 
umsagnarbeiðni.

Álitsgerð þessi er unnin af Karli Axelssyni, hæstaréttarlögmanni og dósent við lagadeild 
Háskóla (slands, Huldu Árnadóttur, héraðsdómslögmanni LL.M., og Ásgerði Ragnars- 
dóttur, héraðsdómslögmanni LL.M. Þá hefur Ragnheiður Snorradóttir, 
héraðsdómslögmaður LLM og sérfræðingur á sviði skattamála, jafnframt komið að 
vinnu við þann hluta álitsgerðarinnar sem snýr að frumvarpi til laga um veiðigjöld.

II.
Frumvarp til heildarlaga um stjórn fiskveiða og frumvarp til laga um veiðigjöld

2.1. Frumvarp til heildarlaga um stjórn fiskveiða

Samkvæmt almennum athugasemdum við fyrirliggjandi frumvarp til nýrra heildarlaga 
um stjórn fiskveiða hefur það verið i undirbúningi í sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytinu frá miðjum janúar 2012.

Svo sem kunnugt er var frumvarp til laga um stjórn fiskveiða lagt fram á 139. 
löggjafarþingi 2010-2011, en ákvæði frumvarpsins sættu veigamikilli gagnrýni og var 
meðferð frumvarpsins innart þingsins ekki iokið. Þáverandi sjávarútvegsráðherra 
skipaði hóp hagfræðinga til að rita greinargerð um hagræn áhrif frumvarpsins og lá hún 
fyrir þann 14. júní 2011. Fór það svo að á fundi sjávarútvegsnefndar 29. ágúst 2011 var 
ákveðið að senda allar umsagnir og erindi, sem málinu tengdust, i 
sjávarútvegsráðuneytið til nánari athugunar.

í fyrirliggjandi frumvarpi er að finna fjölda ákvæða sem fela í sér grundvallarbreytingar á 
núgildandi fiskveiðistjórnunarkerfi og eru ýmsar þessara breytinga til þess fallnar að 
hafa umtalsverð áhrif á stjórnarskrárvarin atvinnuréttindi handhafa aflaheimilda. í 
eftirfarandi umfjöllun verður megináhersla lögð á slík ákvæði, en ekki er unnt að tíunda 
alla þá lagalegu og lagatæknilegu annmarka sem felast í fyrirliggjandi frumvörpum með

2



tæmandi hætti í álitsgerð þessari. Með hliösjón af efni þessarar álitsgerðar verður 
sjónum einkum beint að eftirfarandi þremur atriðum:

1. Skipting aflahlutdeilda í tvo flokka, sbr. einkum 8. gr. frumvarpsins.
2. Inntak nýtingarleyfa, gildistími þeirra og tengd atriði, sbr. 11. gr. frumvarpsins.
3. Takmarkanir á framsali aflahlutdeilda, sbr. 12. og 13. gr. frumvarpsins.

2.1.1. Skipting aflahlutdeilda i tvo flokka og skerðingar á afiahlutdeild núverandi 
handhafa

( 8. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að heildaraflamarki hvers fiskveiðiárs í hverjum 
nytjastofni verði skipt i tvo flokka, þ.e. flokk 1 sem nær til aflahlutdeilda sem er úthlutað 
til einstaklinga og lögaðila á grundvelli nýtingarleyfa og i flokk 2 sem nær til 
aflahlutdeilda á forræði íslenska ríkisins sem ráðherra úthlutar óháð nýtingarleyfum. 
Frumvarpið er byggt á þessari grundvallarflokkun, en vikið er að reglum sem gilda um 
flokk 1 í IV. kafla og að reglum sem gilda um flokk 2 í VI. kafla frumvarpsins.

Með frumvarpinu er gagngert unnið að tilfærslu aflahlutdeilda sem ella myndu tilheyra 
flokki 1 í flokk 2, þ.e. frá núverandi handhöfum aflahlutdeilda yfir á forræði ríkisins. 
Fram kemur í almennum athugasemdum við frumvarpið að gert sé ráð fyrir því að 
„ráðherra muni ráðstafa verulegu aflamarki árlega sem fellur til úr aflahlutdeíld innan 
flokks 2“ og að með þessari „verulegu aukningu aflahlutdeildar ráðherra og auknum 
sveigjanleika til úthlutunar [sé] leitast við að draga úr óvissu og auka stöðugleika þeirra 
byggða sem veikast standa”. Um þá aflahlutdeild sem fyrirhugað er að renni til flokks 2 
segir orðrétt í athugasemdunum:

,Um er að ræða aflahlutdeild sem samanstendur af núverandi Othlutun til 
byggöakvóta, línuívilnun, rækju- og skelbótum, strandveiðum og 
frístundaveiðum auk 5,3% viöbótarskerðingar á aflahlutdeild núverandi 
aflahlutdeildarhafa í öðrum tegundum en þorski, ýsu, ufsa og steinbíti. Gert er 
ráð fyrir að um 6,6% heildaraflahlutdeilda verði i flokki 2 í upphafi. Auk þess 
munu við úthlutun aflamarks i þorski á fiskveiöiárinu 2012/2013, 4.500 tonn af 
þorski upp úr sjó sérstaklega renna i flokk 2. Ákvaröi ráðherra heildarafla i 
þorski hærri en 202 þúsund tonn, i ýsu hærri en 66 þúsund tonn, i ufsa 50 
þúsund tonn og í steinbiti 14.000 tonn skulu 40% aukningarinnar I hverri tegund 
renna i flokk 2. Þar að auki mun við framsal eigenda skipa á aflahlutdeild 3% af 
framseldri hlutdeild renna i flokk 2. Þvi til viöbótar munu aflahlutdeildir renna i 
flokk 2 neyti rikið forgangsréttar skv. 13. gr. frumvarpsins."

Þannig gera ákvæði frumvarpsins ráð fyrir því að aflahlutdeild sem núverandi 
handhafar hafa yfir að ráða sæti ýmis konar skerðingum í því skyni að auka hlutfall 
aflahlutdeilda i flokki 2. Hafa verður i huga að ákveðnar skerðingar leiða nú þegar af 
lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða, sbr. til dæmis þær breytingar sem gerðar voru 
með lögum nr. 70/2011. Hins vegar gerir fyrirliggjandi frumvarp ráð fyrir mun viðtækari 
skerðingum og felast þær einkum i 2. mgr. 8. gr., 2. mgr. 12. gr., 30. gr. og ákvæðum til 
bráðabirgða II og VII.
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Þannig er með bráðabirgöaákvæði II gert ráð fyrir varanlegri skerðingu aflahlutdeilda í 
flokki 1 samhliða ráðstöfun þeirra í flokk 2. Ákvæðið er svohljóðandi:

Aflahlutdeildir fiskiskips skerðast frá upphafi fiskveiðiársins 2012/2013 um 
9,5% af þorski, 6,9% af ýsu, 7,2% af ufsa, 9,8% af steinbít og 5,3% af öllum 
öðrum tegundum þar sem aflahlutdeild hefur verið úthlutað. Þessari aflahlutdeild 
er ráðstafað varanlega i flokk 2.

Við frádrátt skv. 1. mgr. skal tekið mið af sérstakri tilgreiningu eigenda 
veiðiskipa á þeim tegundum sem hlutfall skal dregið frá. Slíkt er þó aðeins 
heimilt að því leyti sem samanlögð þorskígildi aflaheimilda sérstaklega 
tilgreindra tegunda eru jöfn samanlögðum þorskígildum frádreginna 
aflaheimilda. Aðeins er heimilt að tilgreina ýsu, ufsa, þorsk og steinbít.

Þeim aflaheimildum sem dregnar eru frá heildarafla skv. 1. mgr. er ráðherra 
heimilt að skipta í aðrar tegundir. Ráðherra er heimilt að fela Fiskistofu ákveðna 
framkvæmdaþætti til að tryggja að skipti þessi geti gengið eftir. Ráðherra er 
heimilt að setja nánari reglur.

Frekari skerðing leiðir af lokamálsgrein bráðabirgðaákvæðis VII sem er svohljóðandi:

Verði heildarafli þorsks á fiskveiðiárinu 2012/2013 ákveöinn meiri en afli 
yfirstandandi árs, þ.e. 177.000 tonn, skulu fyrstu 4.500 tonnin af þeirri 
aflaaukningu renna til flokks 2 á því fiskveiðiári áöur en til skiptingar kemur milli 
flokks 1 og flokks 2 á grundvelli ákvæðis til bráðabirgða II, sbr. einnig ákvæði 8.,
11. og 18. gr.

Þá er í 2. mgr. 8. gr. frumvarpsins gert ráð fyrir því að handhafar aflahlutdeildar fái ekki 
að njóta aukningar í heildarafla í samræmi við aflahlutdeild sína. Ákvæðið er 
svohljóðandi:

Verði ákveðinn heildarafli þorsks fyrir fiskveiðiár, sbr. 1. mgr., sem nemur meira 
en 202.000 lestum, fyrir ýsu sem nemur meira en 66.000 lestum, fyrir ufsa sem 
nemur meira en 50.000 lestum eða fyrir steinbít sem nemur meira en 14.000 
lestum skulu 60% þess aflamarks sem umfram er ( hvem tegund renna til flokks 
1 og 40% til flokks 2.

Jafnframt leiðir ákveðin skerðing á aflahlutdeildum núverandi handhafa og tilfærsla í 
flokk 2 af 2. mgr. 12. gr. frumvarpsins. Þar er mælt fyrir um að framseld aflahlutdeild 
skuli sæta 3% skerðingu sem er ráðstafað í flokk 2 og er ákvæðið svohljóðandi:

Þegar aðilaskipti verða aö fiskiskipi, eöa aflahlutdeild er flutt milli fiskiskipa skv.
1. mgr., skal Fiskistofa skerða aflahlutdeild fiskiskipsins, eöa þá aflahlutdeild 
sem er framseld, um 3% og ráðstafa i flokk 2. Til aðilaskipta teljast kaup og 
sala, sameining og yfirtaka. Þetta gildir ekki um flutning aflahlutdeilda milli skipa 
i eigu eins og sama aðila, einstaklings eða lögaðila

Jafnframt er gert ráð fyrir því í 30. gr. frumvarpsins að vannýttu aflamarki verði 
ráðstafað í flokk 2 á næsta fiskveiðiári. Ákvæðið er svohljóðandi:

Því aflamarki viðkomandi skips, sem eftir stendur þegar heimildir skv. 15. og 26. 
gr. hafa verið nýttar og ekki hefur verið veitt á fiskveiðiárinu, er ráðherra heimilt
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að ráðstafa í ílokk 2 á næsta fiskveiðiári. Þetta skal gert að fenginni umsögn 
Hafrannsóknastofnunarinnar.

Það leiðir af framangreindu að réttur til úthlutunar á grundvelli aflahlutdeilda sætir 
margvíslegum skerðingum vegna fyrirhugaðrar tilfærslu í flokk 2. Þannig er samkvæmt 
almennum athugasemdum við frumvarpiö beinlínis geri ráð fyrir því að 6,6% 
heildaraflahlutdeilda verði I flokki 2 í upphafi og að það hlutfall muni svo aukast 
verulega á næstkomandi fiskveiðiári. Leggja verður áherslu á að aukning aflahlutdeilda 
í flokki 2 helst eðli málsins samkvæmt í hendur við skerðingu á aflahlutdeild í flokki 1. 
Skerðing af þessu tagi varðar sýnilega stjórnarskrárvarin atvinnuréttindi þeirra aðila 
sem hafa nú yfir að ráða aflahlutdeildum, sbr. 72. gr. stjórnarskrárinnar, og verður vikið 
nánar að þýðingu þess í kafla IV.

2.1.2. Inntak nýtingarleyfa og tengd atriði

Gert er ráð fyrir því að frá og með næsta fiskveiðiári ráðstafi ríkið leyfum til að nýta 
aflahlutdeildir til útgerða í afmarkaðan tima. í því felst að núverandi handhafar 
aflahlutdeilda glata yfirráðum sinum yfir aflahlutdeildum en eiga aftur á móti rétt á 
svokölluðu nýtingarleyfi sem Fiskistofa gefur út.

Fjallað er um nýtingarleyfi í 11. gr. frumvarpsins. Leyfinu er þar lýst sem „ígildi 
samkomulags milli rikisins og handhafa leyfis um handhöfn þeirra hlutdeilda sem 
leyfinu fylgja til afmarkaðs tíma“ . Hvað varðar nánara inntak nýtingarleyfa segir orðrétt:

Leyfishafi viöurkennir aö honum er veittur aðgangur að sameiginlegri og 
ævarandi eign þjóðarinnar, honum er skylt að fara að lögum á sviöi
fiskveiöistjórnar og ber aö greiöa gjald fyrir nýtingarheimild sína. Bæði leyfishafi
og íslenska ríkið skuldbinda sig til aö viðhalda og varðveita nytjastofnana sem 
leyfiö er byggt á.

Fram kemur að leyfin skuli vera til 20 ára, en gert er ráð fyrir því að ráðherra geti 
tilkynnt um „fyrirhugaðar grundvallarbreytingar eða brottfall nýtingarleyfis" þegar fimm 
ár eru liðin af upphaflegum leyfistíma. Sé ekki tilkynnt um breytingar framlengist leyfið 
um eitt ár í senn þannig að 15 ár verði jafnan eftir af gildistíma þess. Tekið er fram að
ráðherra skuli áður en slik tilkynning er gefin út leita samþykkis Alþingis í formi
þingsályktunartillögu.

Skilja verður ákvæðið þannig að alltaf sé veittur 15 ára aðlögunartími frá þvi að tekin er 
ákvörðun um breytingar, enda kemur fram í almennum athugasemdum við frumvarpið 
að íslenska ríkið skuldbindi sig til að efna tilkynningarskyldu sína „þ.e. gefa 15 ára 
aðlögun að mögulegum breytingum á yfirráðum yfir aflahlutdeildum1'. Orðalag 
ákvæðisins er þó ekki að öllu leyti skýrt hvað þetta varðar sem er bagalegt þar sem um 
þýðingarmikið atriði er að ræða.

Samkvæmt þessu virðist ætlunin vera að nýtingarleyfi séu a.m.k. í gildi í 20 ár frá því 
að þau eru gefin út. Hins vegar er hugsanlegt að nýtingarleyfi falli alfarið á brott að 
þeim tíma liðnum i samræmi við ákvörðun og tilkynningu þar um. Þannig gerir 
frumvarpið ráð fyrir þvi að handhafar aflahlutdeilda geti að öllu leyti misst yfirráð yfir
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aflahlutdeildum og rétti til að nýta þær 20 árum eftir útgáfu nýtingarleyfa. Fjallað er um 
tilkynningu um fyrirhugaðar grundvallarbreytingar eða brottfall nýtingarleyfis í 2. og 3. 
málsl. 3. mgr. 11. gr. og kemur þar fram að áður en sllk tilkynning er gefin út skuli leita 
samþykkis Alþingis í formi þingsályktunartillögu. Gera verður sérstaka athugasemd við 
notkun hugtaksins „grundvallarbreytingar'1, en það er alls óljóst hvað talist getur til slíks 
og er það ekki útskýrt nánar I athugasemdum við frumvarpið. Með notkun óljósra 
hugtaka án nánari skýringa skapast óvissa og um leið minnkar sú vernd sem felast á í 
áskilnaði um samþykki Alþingis, enda verður ekki betur séð en að ráðherra hafi í hendi 
sér að ákveða hvers konar breytingar teljist til grundvallarbreytinga.

Eingöngu er gert ráð fyrir því að nýtingarleyfi framlengist um eitt ár í senn sé ekki 
tilkynnt „að annað sé fyrirhugað'', sbr. 1. málsl. 3. mgr. 11. gr. Þannig er eiginlegur 
framlengingarréttur ekki til staðar, heldur virðist það vera algjörlega undir 
ákvörðunarvaldi ráðherra komið hvort af framlengingu verður þar sem framlenging er 
bundin óljósu skilyrði um að ráðherra tilkynni ekki um að annað sé fyrirhugað. Það er í 
öllu falli óljóst hvort þörf sé á samþykki Alþingis til að framlenging verði ekki, enda er 
slikt samþykki eingöngu áskilið ef um „grundvallarbreytingar“ er að ræða og ekki tekið 
af skarið um hvort ákvörðun um að framlengja ekki leyfi falli þar undir. Með hliðsjón af 
þessu má færa rök fyrir því að sú framlenging sem ákvæðið gerir í orði ráð fyrir sé lítils 
virði fyrir handhafa aflaheimilda.

Það vekur jafnframt athygli að í almennum athugasemdum við frumvarpið segir að 
leyfishafa sé tryggð handhöfn aflahlutdeilda til afmarkaðs tíma meðal annars „gegn því 
að uppfylla skilyrði leyfisveitingarinnar“. Hins vegar er í ákvæðinu ekki vikið með 
beinum hætti að skilyrðum sem leyfisveiting er bundin, en að sjálfsögðu væri eðlilegt að 
vísa til slíkra skilyrða með beinum hætti sé ætlunin að mæla fyrir um frekari 
skuldbindingar í leyfinu en sem leiða af orðalagi 2. mgr. 11. gr. Þá er jafnframt óljóst 
hvaða staða er uppi þegar 20 ára gildistíma lýkur og um „hreinan nýtingarrétt" er að 
ræða, eins og það er orðað í athugasemdum við frumvarpiö. Þannig er til að mynda 
óljóst hvort leyfishafar geti sagt upp nýtingarleyfi eða hvort ætlunin sé að þeir séu 
bundnir af því þar til ráðherra ákveður að framlenging eigi ekki að verða.

Fram kemur í 11. gr. að nýtingarleyfið sé „ígildi samkomulags milli ríkisins og handhafa 
leyfis um handhöfn þeirra hlutdeilda sem leyfinu fylgja til afmarkaðs tíma'‘. Gera verður 
sérstaka athugasemd við þetta þar sem ekki verður séð að nýtingarleyfi beri nokkur 
einkenni samnings eða samkomulags í lagalegum skilningi. Ljóst er að handhöfum 
aflahlutdeilda er skylt að gangast undir nýtingarleyfi frá og með næsta fiskveiðiári hafi 
þeir á annað borð hug á að stunda fiskveiðar áfram. Þá fá handhafar aflahlutdeilda 
engu ráðið um efnisinntak nýtingarleyfa, svo sem um þau réttindi og skyldur sem 
nýtingarleyfi fylgja, gildistíma og framlengingarrétt. Með hliðsjón af þessu fer því fjarri 
að um sé að ræða gagnkvæmt samkomulag og væri mun nærtækara að tala um leyfi 
sem ríkið veitir einhliða. Þetta er í samræmi við ummæli í stöðuskýrslu 
ráðherranefndar, sem sérstaklega er vísað til í athugasemdum við frumvarpið, þar sem 
fram kom að það kunni að vera „sterk rök til þess að nýjar reglur byggist á fyrirkomulagi 
einhliða leyfis/úthlutunar til afmarkaðs tíma, með afmörkuðum skilyrðum, fremur en 
tvihliða samningum". Ekki verður betur séð en að þessari tillögu hafi verið fylgt í 
fyrirliggjandi frumvarpi og það vekur því furðu að frumvarpsákvæðið skuli vísa til „ígildis
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samkomulags", auk þess sem á ýmsum stöðum í athugasemdum við frumvarpið er 
vísað til „nýtingarsamnings".

Rétt er að taka fram að það fyrirkomulag nýtingarleyfa sem frumvarpið gerir ráð fyrir á 
lítið sem ekkert skylt við tillögur meirihluta starfshóps sjávarútvegsráðherra frá árinu 
2010 um hina svokölluðu „samningaleið", en vísað e rtil tillagna nefndarinnar i umfjöllun 
um nýtingarleyfi i almennum athugasemdum við frumvarpið.

Þegar ákvæðið er metið heildstætt er Ijóst að handhafar aflahlutdeilda hafa eingöngu 
tryggingu fyrir því að geta nýtt aflahlutdeild sína í 20 ár, en geta þurft að sæta brottfalli 
nýtingarleyfis og þar með þeirra réttinda sem leiða af handhöfn aflahlutdeilda að þeim 
tíma liðnum. Það skiptir verulegu máli að framlenging á nýtingarleyfi virðist að verulegu 
leyti háð ákvarðanatöku ráðherra þó svo að afla skuli samþykkis Alþingis i formi 
þingsályktunar ef ætlunin er að gera grundvallarbreytingar, enda ekki mælt fyrir um að 
ákvörðun um framlengingu teljist til grundvallarbreytinga. Eðli málsins samkvæmt er því 
engin trygging fyrirframlengingu til staðar.

Með hliðsjón af þessu er í reynd lítill sem enginn munur á því fyrirkomulagi sem 11. gr. 
frumvarpsins mælir fyrir um og innköllun umræddra aflaheimilda eftir 20 ár. Eins og 
ákvæði frumvarpsins eru sett fram felst engin trygging fyrir núverandi handhafa 
aflaheimilda fyrir því að þeir geti stundað atvinnu sína áfram að þeim tíma liðnum.

2.1.3. Takmarkanir á framsali aflaheimilda

Samkvæmt 12. gr. frumvarpsins er framsal aflahlutdeilda bundið ýmsum skilyrðum sem 
eru tíunduð í 1. mgr. ákvæðisins.

Þá er í 2. mgr. 12. gr. frumvarpsins gert ráð fyrir skerðingu á framseldri aflahlutdeild 
sem nemur 3% af fluttri hlutdeild, en þessi skerðing skal renna I flokk 2 og þar með í 
flokk aflahlutdeilda sem ríkið ráðstafar. Þetta er útskýrt með eftirfarandi hætti í 
frumvarpinu: „Með þvi getur hlutdeild sú sem ráðherra hefur yfir að ráða smám saman 
stækkað. Við það aukast möguleikar til að ráðstafa aflahlutdeildum til nýrra 
nýtingarleyfishafa”.

Mælt er fyrir um hámark á framsali aflahlutdeildar einstakra tegunda af skipi í 3. mgr.
12. gr. frumvarpsins. Fram kemur að hámarkið skuli vera „hlutfall heildaraflamarks i 
viðkomandi tegund eins og því var úthlutað fiskveiðiárið 2011/2012 og 
heildaraflamagns I tegund á því ári sem framsal ferfram ". Sú reikniaðferð sem er nánar 
tíunduð í ákvæðinu er afar óljós og skýringar í greinargerð bæta þar ekki úr skák. Þá er 
að sama skapi algjörlega óljóst hvaða rök standa að baki ákvörðun þessa hámarks á 
framsali.

Afdrifaríkasta ákvæðið hvað framsal varðar er 4. mgr. 12. gr. þar sem segir að heimild 
til framsals falli að öllu leyti niður við upphaf fiskveiðiársins 2032. Þýðing þessa er ekki 
útskýrð sérstaklega í athugasemdum við frumvarpið að öðru leyti en því að tekið er 
fram að eftir gildistíma upphaflegs nýtingarleyfis sé um „hreinan'1 nýtingarsamning að 
ræða.
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Þá er ennfremur í 13. gr. frumvarpsins gert ráö fyrir því að ráðherra geti neytt nokkurs 
konar forgangsréttar við framsal aflahlutdeilda á grundvelli byggðasjónarmiða. Sé 
slíkum forgangsrétti beitt er meginreglan sú að endurgjaldið skuli vera umsamið 
söluverð. Hvað þetta varðar segir í almennum athugasemdum við frumvarpið að 
ráðherra hafi heimild til að „neyta forgangsréttar við framsal aflahlutdeilda ef séð er að 
mikil aflahlutdeild yrði mögulega seld úr fámennu byggðarlagi með verulega 
neikvæðum áhrifum á byggðarlagið”. Ráðherra hefur þessa heimild ef það matskennda 
skilyrði er uppfyllt að ráðstöfun hafi „umtalsverð neikvæð áhrif' í atvinnu- eða 
byggðalegu tilliti sökum hlutfallslegs mikilvægis sjávarútvegs í viðkomandi sveitarfélagi 
eða byggðarlagi. Ekki er vikið nánar að þýðingu þessa og er ráðherra með þessu veitt 
umtalsvert vald sem sætir mjög litlum lagalegum takmörkunum.

Skýringar við ákvæði frumvarpsins um framsal og þýðingu þeirra í framkvæmd eru afar 
takmarkaðar. Fram kemur i athugasemdum við frumvarpið að gert sé ráð fyrir því að 
framsal aflahlutdeilda verði í „megindráttum heimilað innan upphaflegs gildistima 
nýtingarsamnings", en að eftir það verði um „hreinan" nýtingarsamning að ræða. Tekið 
er fram að með þessu sé „tryggð aðlögun að hinu nýja kerfi, girt fyrir hættu á afskrift 
bókfærðra veiðiheimilda og breytingin milduð", en þó verði „tekið á neikvæðum hliðum 
framsals sem þekktar eru úr framkvæmd gildandi laga með skattalegum ráðstöfunum 
og ihlutunar/forkaupsrétti þegar aflahlutdeild er seld".

Það liggur Ijóst fyrir að heimild til framsals aflahlutdeildar hefur verið eitt af 
mikilvægustu einkennum núverandi fiskveiðistjómunarkerfis og er verðmæti 
aflahlutdeilda að ákveðnu leyti undir slíkri heimild komið. Færa má rök fyrir því að með 
þeim takmörkunum á framsali og þá sérstaklega fyrirmælum um brottfall 
framsalsheimildar árið 2032 sé gengið svo langt í því að skerða þau verðmæti sem 
felast í aflahlutdeildum að það standist ekki 72. gr. stjórnarskrárinnar. Samkvæmt 
þessu getur sú staða jafnframt komið upp þegar bann við framsali tekur gildi og 
handhafar nýtingarleyfa hafa ekki heimild til að eiga viðskipti með aflahlutdeildir að þeir 
sitji i reynd uppi með þær án möguleika á framsali. Hafi aðilar ekki hug á því að nýta 
réttindin sjálfir er í reynd um að ræða verðlaus réttindi vegna framsalsbannsins. i þessu 
sambandi verður að hafa í huga að 11. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir þvi að 
nýtingarleyfi framlengist um eitt ár i senn sé ekki tilkynnt um annað. Þá verður ekki séð 
að gert sé ráð fyrir möguleika á uppsögn leyfis af hálfu leyfishafa.

Svo sem kunnugt er skipaði þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í lok 
mars 2011 sérfræðihóp sem hafði það hlutverk að fara yfir hagræn áhrif frumvarpsins. í 
greinargerð hópsins er meðal annars fjallað um framsal aflaheimilda og eindregið mælt 
gegn slíkum takmörkunum. Farið er ítarlega yfir hagrænt gildi framsals meðal annars 
með vísan til samkeppni, hagkvæmni og þess að fiskimið færast til. Þá er meðal annars 
bent á að þegar horft sé til markmiða um nýliðun verði „bann á framsali ekki til þess að 
auka nýliðun ef aðilum er gert örðugt um vik að kaupa sér aflahlutdeildir“ , sbr. nánar 
bls. 52 I greinargerðinni. Þá segir orðrétt I umfjöllun um framsal í ágripi á bls. 9 í 
greinargeröinni:

„í frumvarpinu er vegið mjög að framsali aflaheimilda. Almenn samstaða 
er meðal sérfræðinga í auðlindahagfræði að viðskipti með aflaheimildir 
skipti miklu máli um hagkvæmni í sjávarútvegi. Reynsla af framsali rennir 
einnig mjög stoðum undir þessa skoðun. Viöskipti með aflaheimildir
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grisja úr þá aðila sem síður standa sig í veiðum og hleypa þeim að sem 
standa betur að vígi. Sérfræðihópurinn mælir því eindregið gegn slíkum 
takmörkunum."

Samkvæmt þessu er Ijóst að umræddur sérfræðihópur telur takmarkanir á framsali fjarri 
því að vera æskilegar út frá hagrænum sjónarmiðum, enda gefur auga leið að slíkar 
takmarkanir eru til þess fallnar að draga verulega úr verðmæti aflahlutdeílda, svo og 
hagkvæmni í sjávarútvegi. Telja verður að þetta mat sérfræðishópsins eigi fullum fetum 
við um þær takmarkanir á framsali sem felast í fyrirliggjandi frumvarpi.

Gerðar eru alvarlegar athugasemdir við takmarkanir á framsali samkvæmt fyrirliggjandi 
frumvarpi í greinargerö Daða Más Kristóferssonar, sem var unnin að beiðni ráðherra, 
og er að finna i fylgiskjali með frumvarpinu. Þar segir meðal annars orðrétt:

„Þó svo gert sé ráð fyrir áframhaldandi heimildum til framsals á aflahlutdeild í 
frumvarpinu eru tvenns konar takmarkanir lagðar á slík viðskipti. í fyrsta lagi eru 
ákvæði um forkaupsrétt ráðherra á aflahlutdeildum á grundvelli 
byggðasjónarmiða. I öðru lagi er gert ráð fyrir að 3% hlutdeildar sem seld er 
flytjist í flokk 2 (sjá umfjöllun hér að neðan um potta). Ákvæði um forkaupsrétt er 
að finna víða í íslenskri löggjöf. Þó svo slík ákvæði skerði nokkuð ráðstöfunar 
rétt eigenda ber að hafa hugfast að réttur ráðherra samkvæmt frumvarpinu gerir 
ráð fyrir uppgjöri samkvæmt markaðsverði. Ef marka má umfang á beitingu 
forkaupsréttar hins opinbera í annarri löggjöf er hér varla um mjög íþyngjandi 
ákvæði að ræða. Sama verður ekki sagt um skerðingu hlutdeildar sem gengur 
kaupum og sölum. Slíkar skerðinqar hafa tilhneiqingu til að draqa úr umfanai 
ábatasamra viðskipta, hæqja á eðlileqri haqræðingu í veiðum oq skapa hvata til 
þess að menn leiti hiáleiða til að komast hiá qreiðslu qialdsins. Þó svo viðskipti 
siávarútveqsfvrirtækia hafi verið qaqnrvnd oq bvi t.d. haldið fram að hluti beirra 
hafi biónað öðrum tilqanqi en haqræðinqu. er fvllileqa lióst að viðskipti með 
aflahlutdeildir hafa stutt dvqqileqa við bá haqræðinqu sem náðst hefur í veiðum 
hér á landi. Nauðsvnleqt er að færa haldbær rök fvrir reqlum sem spilla fvrir 
eðlilequm viðskiotum. Þessar takmarkanir á viðskiptum með aflahlutdeild eru 
líklegar til að draqa úr haqkvæmni útqerðar til lengri tíma. Rétt er að benda á að 
bæði þessi ákvæði má leysa af hólmi með einfaldari og minna markaðstruflandi 
ákvæðum. Ljóst er að ríkið mun hafa umtalsverðar tekjur af veiðigjaldi og leigu 
aflaheimilda i flokki 2. Eðlilegra virðist að ríkið fái heimild til að verja hluta þeirra 
tekna til kaupa á aflaheimildum, hafi það áhuga á að auka við aflaheimiidir í 
flokki 2." [undirstrikun undirritaðra]

Samkvæmt þessu hafa þeir sérfræðingar sem fyrrverandi og núverandi 
sjávarútvegsráðherra hafa leitað til talið að takmarkanir á framsali séu til þess fallnar að 
draga úr hagkvæmni í sjávarútvegi, sem er í beinni andstöðu við þau yfirlýstu markmið 
sem getið er í d. og e. lið 1. gr. frumvarpsins.

III. 
Frumvarp til laga um veiðigjöld

Samkvæmt almennum athugasemdum við fyrirliggjandi frumvarp til laga um veiðigjöld 
er það byggt á tillögum þriggja manna nefndar sem skipuð var af þáverandi
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fjármálaráðherra 2. nóvember 2011 og haföi það verkefni að gera tillögu um „mótun 
heildstæðrar stefnu um framtíðarfyrirkomulag skattlagningar í sjávarútvegi".

Svo sem áður greinir var umrætt frumvarp lagt fram samhliða frumvarpi til nýrra 
heildarlaga um stjórn fiskveiða og er ætlunin að hverfa frá því fyrirkomulagi að kveða á 
um veiðigjald í lögum um stjórn fiskveiða líkt og gert er í lögum nr. 116/2006 og taka 
upp það fyrirkomulag að mæla fyrir um nefnda gjaldtöku í sérstökum lögum. Þannig er i 
40. gr. fyrirliggjandi frumvarps til nýrra heildarlaga um stjóm fiskveiöa mælt fyrir um það 
að allir þeir sem fá úthlutað aflaheimildum samkvæmt þeim lögum, eða landa afla fari 
stjórn veiða fram með öðrum hætti en úthlutun aflamarks, skuli greiða veiðigjöld svo 
sem í lögum um veiðigjöld greinir.

í fyrirliggjandi frumvarpi til laga um veiðigjöld eru lagðar til verulegar breytingar á 
fyrirkomulagi gjaldtöku. Gert er ráð fyrir tvenns konar gjaldi, annars vegar 
grunnveiðigjaldi sem allir aðilar í sjávarútvegi greiða og hins vegar sérstöku 
afkomutengdu auðlindagjaldi. Markmið álagningar er samkvæmt 2. gr. frumvarpsins að 
greinin standi undir kostnaði ríkisins við sjávarútveginn og að arður af auðlindinni renni 
til þjóðarinnar.

Almennt veiðigjald skal samkvæmt 7. gr. frumvarpsins vera 8 kr. á hvert 
þorskígildiskíló, en aldrei lægra en 5000 kr. á hvert skip. Fjallað er um álagningu 
sérstaks veiðigjalds og stofn til útreiknings þess í 8. og 9. gr. frumvarpsins, en 
samkvæmt 4. gr. skal sérstök veiðigjaldsnefnd sem skipuð er af ráðherra ákvarða 
gjaldið.

í frumvarpinu er bráðabirgðaákvæði þess efnis að á fiskveiðiárinu 2012/2013 og 
2013/2014 skuli ekki innheimta fullt veiðigjald. Þannig skal sérstakt veiðigjald vera 60% 
af stofni til útreiknings á gjaldinu á fiskveiðiárinu 2012/2013 að frádregnu almennu 
veiðigjaldi sama fiskveiðiárs, en 65% af stofni til útreiknings á gjaldinu á fiskveiðiárinu 
2013-2014 að frádregnu almennu veiðigjaldi sama fiskveiðiárs. Samkvæmt 
athugasemdum við ákvæðið er með þessu ætlunin að veita aðlögunartíma að fullri 
gjaldtöku þar sem ekki sé rétt að „þrengja of hratt að möguleikum greinarinnar til 
niðurgreiðslu á skuldum og aukinna fjárfestinga“ . Þá er vísað til þess að með 
„fyrirhuguðum breytingum á tekjuskattslögunum verði þeim útgerðum sem keypt hafa 
aflaheimildir á liðnum árum, án þess að geta fært þær til gjalda hingað til, gert það 
mögulegt á næstu árum, svo og þeim sem kaupa samningsbundnar aflaheimildir eftir 
gildistöku laga um stjórn fiskveiða". Tekið er fram að hvort tveggja muni geta haft 
veruleg áhrif á skattgreiðslur þessara aðila og jafnað nokkuð stöðu þeirra gagnvart 
þeim sem ekki þurftu að greiða fyrir aflaheimildir.

Fram kemur í almennum athugasemdum við frumvarpið að það byggist að mestu á 
tillögum nefndar sem skipuð var af þáverandi fjármálaráðherra 2. nóvember 2011 með 
það að verkefni að gera tillögu um „mótun heildstæðrar stefnu um 
framtíðarfyrirkomulag skattlagningar í sjávarútvegi". Álitsgerð nefndarinnar frá mars 
2012 erfylgiskjal með frumvarpinu. Þar er i VII. kafla, sem ber heitið “Um skattlagningu 
auðlindarentu” fjallað um helstu tiltæku leiðir til að “skapa þjóðinni hlutdeild í 
auðlindarentunni" og er þeim skipt i eftirfarandi fimm meginflokka:

A) Bein nýting ríkisins á auðlindinni
B) Sala á nýtingarheimildum
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C) Árleg gjaldtaka fyrir nýtingarleyfi1
D) Breytilegur tekjuskattur eða álag á tekjuskatt
E) Bein skattlagning auðlindarentu.
Síðastgreind leið er nánar útskýrð með eftirfarandi hætti:

Skattlagning auðlindarentu. Með þessari leið er leitast við að einangra 
auðlindarentuna hjá hverri rekstrareiningu, þ.e. tekjur umfram 
rekstrargjöld að meðtalinni eðlilegri ávöxtun fjármagns, og skattleggja 
hana. Sé gengið út frá því að þjóðin eigi allt tilkall til rentunnar ætti 
skattlagningin að miðast við skila allri rentunni. Jafnvel þótt gert sé ráð 
fyrir að ávöxtun eigin fjár sé ákveðin m.t.t. áhættu og innifalin i kostnaði 
verður að gera ráð fyrir einhverjum frávikum og að í reynd náist 
auðlindarentan aldrei að fullu. Gallar við beina skattlagningu 
auðlindarenntu, einkum með mjög háu hlutfalli er að hún kann að draga 
úr hvata til hagkvæmni ef lægri rekstrarkostnaöur skilar sé ekki til 
rekstraraðilanna. Úr þessum galla má draga með því að nota staölaðan 
kostnað í stað raunverulegs kostnaðar. Skattlagning auðlindarentu má 
byggja á bókhaldi viðkomandi fyrirtækja og er hún í flestum atriðum 
hliðstæð tekjuskattlagningu með frávikum m.t.t meðhöndlunar á 
fjármagnstengdum liðum o.fl. eftir þvi hvaða undiraðferð er beitt en þar 
er úr nokkrum að velja. í boxinu hér á eftir er gerð grein fyrir nokkrum 
afbrigðum rentuskattlagningar.

Ljóst er að í fyrirliggjandi frumvarpi til laga um veiðigjöld er sú leið farin að skattleggja 
auðlindarentu með beinum hætti og er það í samræmi við XIII. kafla í fyrrgreindri 
álitsgeró þar sem gerðar eru tillögur að „fyrirkomulagi skattlagningar í sjávarútvegi" sem 
byggist að meginstefnu til á almennu veiðigjaldi og sérstöku veiðigjaldi. Um þessa 
tillögu segir meðal annars í álitsgerðinni að nefndin telji hana ná „því markmiði að skila 
þjóðinni eðlilegum hluta auðlindarentunnar", auk þess sem hún sé þjóðhagslega 
hagkvæm og dragi ekki úr hvata til hagkvæmni í rekstri.

I fyrirliggjandi frumvarpi og þeim athugasemdum sem því fylgja er gengið út frá því að 
veiðigjöldin séu skattur og ekki er gerður neinn greinarmunur á almennu veiðigjaldi 
annars vegar og sérstöku veiðigjaldi hins vegar í því sambandi. ítrekað kemur fram að 
um sé að ræða skattlagningu sem þeir sem nýta auðlindina þurfa að sæta til að þjóóin 
fái hlutdeild i þeim arði sem nýtingin skilar. Þannig segir til að mynda í almennum 
athugasemdum við frumvarpið:

„Megintilgangur með skattlagningu tekna af nýtingu auðlindar er að 
tryggja þjóðinni endurgjald fyrir nýtingu á þessari eign hennar [...]

I samræmi við framangreinda afstöðu og það sem áður hefur komið fram 
um tvíþætt markmið við skattlagningu tekna af nýtingu auðlinda, þ.e. að 
standa undir kostnaði og tryggja rétt eiganda auðlindarinnar, er í

1 Slík gjaldtaka er nánar útskýrð sem „árlegt nýtingargjald sem miðast við nýtingarmagn". Tekið 
er fram að gjaldið geti veriö föst krónutala á nýtingareiningu eins og „nú sé í veiðigjaldinu" eða 
að „gjaldiö sé fast hlutfall af söluverði afuröarinnar eins og lagt er til grundvallar í lögum um 
kolvetnisskatt í olíuvinnslu''.
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frumvarpinu lagt til að við skattlagningu sjávarútvegs verði beitt tvískiptri 
skattlagningu sem annars vegar veitir aðgang að auðlindinni með 
greiðslu á hlutdeild í kostnaði hins opinbera við sjávarútveg og taki hins 
vegar til þjóðarinnar auðlindarentuna eftir að öðrum framleiðsluþáttum, 
vinnu að fjármagni, hafa verið tryggðar tekjur fyrir þeirra framlög. í því 
hefur þess einnig verið gætt að þessir aðilar haldi þeim hvata sem vera 
þarf til að tryggja hagræðingu og framsækna fiskveiðistarfsemi."

Þannig gefur auga leið að í frumvarpinu er gengið út frá því að veiðigjöldin séu skattur i 
stjórnskipulegum skilningi. Er það og mat undirritaðra að veiðigjöldin, svo sem þau eru 
ráðgerð í frumvarpinu, séu skattur í lagalegum skilningi, en með skatti er átt við 
greiðslu sem hið opinbera hefur með einhliða ákvörðun knúið tiltekinn hóp einstaklinga 
eða lögaðila til að greiða án sérgreinds endurgjalds frá hinu opinbera. Verður þessi 
skýring á skatthugtakinu ráðin af viðteknum skilgreiningum á hugtakinu eins og það 
hefur verið markað með dómsúrlausnum og i fræðikenningum, sbr. t.d. dóm 
Hæstaréttar í máli nr. 64/1999, Framleiðsluráð landbúnaðarins gegn Báru 
Siguróladóttur og gagnsök. Ljóst er að ætlunin er að veiðigjöldin verði lögð á í því skyni 
að afla tekna fyrir rikissjóð en ekki til að standa undir ákveóinni þjónustu svo sem 
skýrlega verður ráðið af markmiði þess samkvæmt 2. gr. frumvarpsins.

Með hliðsjón af þessu vakna ýmis stjórnskipuleg álitaefni við lestur frumvarpsins, svo 
sem um skýrleika skattlagningarheimilda, framsal skattlagningarvalds sem og mörk 
skattlagningar og eignaupptöku. Við álagningu veiðigjalda verður að gæta að þeim 
umfangsmiklu kröfum sem 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 15. gr. 
stjómarskipunarlaga nr. 97/1995 gera til skattlagningarheimilda. Hafa þessi ákvæði 
verið skilin þannig að lagaheimild sem heimilar skattlagningu þurfi að vera skýr og 
ótvíræð. í því sambandi verður skattlagningarheimild m.a. að kveða skýrlega á um 
skattskyldu, skattstofn og gjaldstig eða fjárhæð skatts að öðru leyti. Þá tekur 1. mgr. 
77. gr. stjórnarskrárinnar af öll tvímæli um að óheimilt sé að framselja stjómvöldum 
vald til að ákveða hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann.

Skattlagningu eru ennfremur settar efnislegar takmarkanir bæði í stjórnarskránni sjálfri 
og með óskráðum grundvallarreglum stjórnskipunarréttar og skattaréttar. Af ákvæði 1. 
mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar um vernd eignarréttarins leiðir að skatta verður að leggja 
á eftir almennum efnislegum mælikvarða og vissri jafnræðisreglu. 
Skattlagningarheimild verður jafnframt að fullnægja þeim efniskröfum sem 
lögmætisregla stjórnskipunarréttar gerir til réttarheimilda íþyngjandi 
stjómvaldsákvarðana, en almennt má segja að því tilfinnanlegri eða meira iþyngjandi 
sem stjómvaldsákvörðun eða stjórnvaldsfyrirmæli eru, þeim mun ríkari kröfur verður að 
gera til skýrleika þeirrar lagaheimildar sem slík ákvörðun eða fyrirmæli eru reist á.

í fyrirliggjandi frumvarpi er mælt fyrir um í 5. gr. hverjir séu gjaldskyldir samkvæmt 
ákvæðum þess. Samkvæmt ákvæðinu eru allir einstaklingar og lögaðilar sem fá 
úthlutað aflamarki, öðrum aflaheimildum eða landa afla á grundvelli laga um stjórn 
fiskveiða, laga um fiskveiðar utan lögsögu (slands eða annarra laga er kveða á um 
stjórn fiskveiða. Um gjaldstofna og gjaldfjárhæðir er svo fjallað í 6-9. gr. frumvarpsins.
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I 6. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um að gjaldstofn til bæði almenns og sérstaks 
veiðigjalds skuli vera afli hvers gjaldskylds aðila í þorskigildum samkvæmt úthlutuðu 
aflamarki, öðrum aflaheimildum eða lönduðum afla. I 7. gr. er svo mælt fyrir um að 
almennt veiðigjald skuli vera 8 kr. á hvert þorskígildiskíló, þó þannig að það skuli aldrei 
vera lægra en 5.000 kr. á hvert skip og í 8. gr. aö sérstakt veiðigjald skuli skilgreint i 
krónum á hvert þorskígildiskiló eftir veiðiflokkum, þ.e. botnfiskveiðum og 
uppsjávarveiðum. Þá segir að sérstakt veiðigjald skuli vera 70% af stofni til útreiknings 
á gjaldinu eins og hann er skilgreindur í 9. gr. að frádregnu almennu veiðigjaldi 
samkvæmt 7. gr.

Þá er í 9. og 10. gr. frumvarpsins leitast við að gera grein fyrir þeim aðferðum sem 
ætlunin er að beita til þess að leggja grunn að hinum eiginlega skattstofni til álagningar 
sérstaka veiðigjaldsins.

í 4. gr. frumvarpsins er svo tekið fram að sérstaka veiðigjaldið skuli ákvarðað af nefnd 
skipaðri af ráðherra, svonefndri veiðigjaldsnefnd, sem einnig er ætlað að gera tillögu 
um undanþágu frá álagningu gjaldsins, en ráðherra er samkvæmt 3. mgr. 8. gr. heimilt 
að tillögu nefndarinnar að lækka eða undanþiggja sérstöku veiðigjaldi afla úr tilteknum 
fiskistofni ef sýnt er að afkoma er verulega lakari við þær veiöar en almennt gerist auk 
þess sem undanþiggja má tilraunaveiðar sérstöku veiðigjaldi ef sýnt er að renta þeirra 
veiða er engin eða neikvæð.

Að því virtu sem að framan greinir um þær kröfur sem gerðar eru til skýrleika 
skattlagningarheimilda og bann við framsali skattlagningarvalds verður að telja að 
fyrirliggjandi frumvarp sé haldið verulegum annmörkum og ákvæði þess séu ekki 
fullnægjandi grundvöllur álagningar sérstaks veiðigjalds. Þannig eru þau ákvæði sem 
mæla fyrir um þær aðferðir sem ætlunin er að beita til þess að leggja grunn að stofni til 
álagningar sérstaks veiðigjalds afar óljós og gjaldstofninn fráleitt nægjanlega skýrt 
afmarkaður í frumvarpinu. Þannig ræðst gjaldstofn og þar með skattskylda af 
útreikningum sem ekki eru bundnir i lög og háðir margvíslegum óvissuþáttum. Nægir í 
því sambandi að benda á þá staðreynd að gert er ráð fyrir að Hagstofa íslands leiti 
fanga í skattframtölum og afli óskilgreindra upplýsinga frá fyrirtækjum I fiskveiðum og 
fiskvinnslu sem og Fiskistofu, og að söluverðmæti afla og afurða sem og 
rekstrarkostnaður sem eru grundvöllur rentu samkvæmt 10. gr. frumvarpsins skuli 
byggjast á þeim upplýsingum sem Hagstofa íslands vinnur úr nefndum gögnum. Það 
skortir þvi verulega á að gjaldstofn sé nægilega skýrt afmarkaður i frumvarpinu og 
vægast sagt bagalegt að gert sé ráð fyrir því að leita þurfi óskilgreindra fanga utan 
ákvæða þess til að komast að niðurstöðu um skattstofn.

Þá er svo sem áður greinir gert ráð fyrir því að fjárhæð sérstaks veiðigjalds verði birt í 
reglugerð ráðherra að fengnum tillögum ráðherraskipaðrar nefndar, svonefndrar 
veiðigjaldsnefndar, auk þess sem ráðherra er að fengnum tillögum sömu nefndar 
heimilt að veita undanþágu frá álagningu þess. Með þessu fyrirkomulagi hefur því 
ákvörðunarvald um fjárhæð gjaldtökunnar sem og mögulegar undanþágur frá henni 
verið framselt stjórnvöldum.

Samkvæmt 10. gr. frumvarpsins reiknast renta sem söluverðmæti afla eða afurða að 
frádregnum annars vegar rekstrarkostnaði vegna veiða og vinnslu. í þessu felst m.a. að
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leggja ber afkomu óskyldra aðila til grundvallar álagningu gjaldsins hjá einstökum 
aðilum, þ.e. annars vegar fyrirtækjum sem stunda fiskvinnslu og hins vegar fyrirtækjum 
sem stunda fiskveiðar. Enn fremur virðist t.d. gert ráð fyrir að kaupi fiskvinnsla hráefni 
af erlendum aðila, sé öðrum og óskyldum aðilum eins og útgerðarfyrirtækjum gert að 
greiða veiðigjald vegna afkomu af vinnslu þessa afla. Með þessu er hagnaður eins 
aðila orðinn andlag skattlagningar hjá öðrum aðila og er það án fordæma í íslenskum 
rétti. Telja verður að þessi aðferð við skattlagningu fái tæplega staðist þau sjónarmið 
sem leggja ber til grundvallar álagningu, meðal annars svonefnd gjaldþolssjónarmið og 
meginregluna um að einstaklingar og lögaðilar skuli einungis skattlagðir af sínum eigin 
tekjum og eignum, en ekki annarra.

Fyrrgreind aðferð við skattlagningu, þ.e. að reikna rentu sem söluverðmæti afla eða 
afurða á þann hátt sem greinir í frumvarpinu, virðist einnig leiða til þess að skattleggja 
verður aðila sem hefur laka afkomu, vegna hagnaðar annars sem hefur aðra og betri 
afkomu. Þó að um sambærilega atvinnustarfsemi kunni að vera að ræða í þessu tilviki 
verður að hafa í huga að aðilar eru í misjafnri stöðu hvað varðar afkomu. Það fær vart 
staðist að leggja til grundvallar skattlagningu einstakra fyrirtækja meðaltalstekjur og 
meðaltalsrekstrarkostnað eins og virðist gert ráð fyrir með frumvarpinu.

Að mati undirritaðra er verulegt álitaefni hvort sá háttur að ieggja afkomu einstakra 
aðila til grundvallar skattlagningu hjá öðrum aðilum, svo og skattlagning aðila sem hafa 
lakari afkomu vegna betri afkomu annarra aðila, standist jafnræðisreglu 
stjórnskipunarréttar sem meðal annars felur í sér að ekki skuli meðhöndla aðila í 
misjafnri stöðu með sama hætti.

Ennfremur er ekki loku fyrir það skotið að frumvarpið feli í sér afturvirka skattlagningu 
er færi í bága við ákvæði 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrár, en samkvæmt ákvæðinu verður 
enginn skattur lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik 
urðu sem ráða skattskyldu. Verður ekki betur séð að með vísan 10. gr. frumvarpsins 
um álagningu og innheimtu, til gildistökuákvæðis 15. gr. frumvarpsins og við lestur 
ákvæðis til bráðabirgða að til grundvallar álagningu gjaldsins árin 2012 og 2013, séu 
lagðar forsendur sem urðu til fyrir gildistöku laganna. Þetta þarfnast þó nánari skoðunar 
þar sem ekki er með öllu Ijóst af lestri frumvarpsins hvenær gera má ráð fyrir að fyrsta 
álagning gjaldsins fari fram. Eykur þetta þýðingarmikla atriði enn á óskýrleika 
frumvarpsins.

í Ijósi framangreinds fæst illa séð að ákvæði frumvarpsins standist þær kröfur sem 
gerðar eru I 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar að þessu leyti. Þannig er ekki kveðið 
nægilega skýrlega á um skattskyldu, skattstofn og gjaldstig eða fjárhæð skatts að öðru 
leyti og ákvörðunarvald um þessi atriði gróflega framseld til stjórnvalda.

Þá er jafnframt Ijóst að sú gjaldtaka sem fyrirhuguð er mun hafa veruleg neikvæð áhrif 
á stöðu þeirra aðila sem hið sérstaka veiðigjald verður lagt á. Þetta kemur skýrt fram í 
áður tilvitnaðri greinargerð þeirra Daða Más Kristjánssonar og Þórodds Bjarnasonar 
þar sem umtalsverðar athugasemdir eru gerðar við fyrirhugaða gjaldtöku og fullyrt að 
hún muni án efa kippa stoðum undan skuldsettari útgerðarfyrirtækjum. Þetta kemur 
jafnframt skýrt fram í drögum að skýrslu Deloitte, sem unnin var að beiðni LÍÚ, en 
fyrirtækið hefur metið áhrif veiðigjaldanna á 75 sjávarútvegsfyrirtæki sem hafa yfir um

14



77% af úthlutuðu aflamarki að ráða. Fram kemur í niðurstöðum að 53 félög geti ekki 
staðið undir gjaldinu og að óvissa sé um hvort fimm félög geti staðið undir gjaldinu. 
Eingöngu sautján félög eru talin geta staðið undir gjaldinu.

í þessu sambandi má ennfremur vísa til umsagnar Landsbankans hf. um frumvarpið, 
dags. 18. apríl 2012. Þar kemur fram að sérfræðingar Landsbankans hafi lagt mat á 
vænt áhrif frumvarpsins á 124 sjávarútvegsfyrirtæki og hafi niðurstaðan verið sú að 74 
fyrirtæki gætu ekki staðið við núverandi greiðsluskuldbindingar sinar yrði frumvarp um 
veiðigjöld samþykkt óbreytt.

Almennt er talið að 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar setji skattheimtu ákveðin mörk 
með tilliti til fjárhæðar skatta. Ekki er þó fyllilega Ijóst hver þessi mörk eru og hvenær 
álögur beri að telja komnar út fyrir það stjórnskipulega svigrúm sem skattlagning sætir 
og teljast þá bótaskylda eignaskerðingu eða eignarnám af þeim sökum. í 8. gr. 
frumvarpsins er líkt og áður greinir gert ráð fyrir því að sérstaka veiðigjaldið skuli vera 
70% af stofni til útreiknings þess. Þá getur sú staðreynd að ekki er gert ráð fyrir 
frádrætti neikvæðrar rentu undanfarandi árs sé hún til staðar áður en gjaldið er lagt á 
leitt til þess að hlutfall álögunnar sé mun hærra að meðaltali. Er þvl Ijóst að hlutfall 
álögunnar er mjög hátt. Með hliðsjón af því sem og áður greindum niðurstöðum 
sérfræðinga er að mati undirritaðra hægt að færa gild rök að því að sú skattheimta sem 
fyrirhuguð er samkvæmt frumvarpinu fari út fyrir þau mörk sem 72. gr. 
stjórnarskrárinnar setur I þessu sambandi enda mun hún leiða til þess að mörg þeirra 
fyrirtækja sem hið sérstaka veiðigjald verður lagt á verði gjaldþrota og þau sem ekki 
verða það muni eiga í verulegum rekstrarörðugleikum.

Áréttað skal að vegna þess takmarkaða tíma sem gafst til vinnu við álitsgerð þessa 
hefur hér að framan einungis verið vikið að þeim stjórnskipulegu álitaefnum tengdum 
fyrirliggjandi frumvarpi sem augljós eru. Ekki er því útilokað að taka þurfi frekari slík 
álitaefni til skoðunar.

IV.
Greinargerð Daða Más Kristóferssonar og Þórodds Bjarnasonar um fyrirliggjandi

frumvörp

Frumvarpi til nýrra heildarlaga um stjórn fiskveiða fylgdi greinargerð sem unnin var að 
beiðni sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins af Daða Má Kristóferssyni, dósent í 
hagfræði við Háskóla íslands og Þóroddi Bjarnasyni, prófessor í félagsfræði við 
Háskólann á Akureyri. Greinargerðin var tvískipt og var fyrri hlutinn, sem varðar áhrif 
fyrirhugaðra breytinga á fiskveiðistjórnunarkerfinu á sjávarbyggðir, unninn af Þóroddi 
Bjarnasyni, en síöari hlutinn, sem varðar áhrif fyrirhugaðra breytinga á rekstur og 
afkomu sjávarútvegsfyrirtækja, unninn af Daða Má Kristóferssyni.

Með hliðsjón af inntaki álitsgerðar þessarar verður sjónum eingöngu beint að siðara 
hluta greinargerðarinnar þar sem vikið er að áhrifum frumvarpanna á rekstur og afkomu 
sjávarútvegsfyrirtækja.
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Við upphaf umfjöllunar Daða Más í greinargerðinni er hvað varðar aðdraganda 
lagasetningarinnar, helstu hugmyndir sem viðraðar hafa verið um fyrirkomulag 
fiskveiðistjórnunar og tölulega greiningu á afleiðingum visað til skýrslu sérfræðihóps, 
dags. 14. júní 2011, sem unnin hafi verið fyrir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.

í umfjölluninni er einkum vikið að hagrænni þýðingu fyrirkomulags nýtingarleyfa, 
takmarkana á framsali, skiptingu aflahlutdeilda í tvo flokka og breytinga á veiðigjaldi. [ 
kafla sem ber heitið „Samantekt um áhrif á rekstur útgerðarfyrirtækja" er að finna 
svohljóðandi umljöllun:

„Lióst er að bær brevtinqar sem fram koma i frumvarpinu munu hafa veruleq 
áhrif á afkomu siávarútveasfvrirtækia. Þó svo nvtinaarlevfi séu tímabundin er 
ekki skvrt kveðið á um endalok nvtinqarréttar i frumvarpinu. í liósi bess hve 
lanat er til bess tíma er nvtinqarlevfin renna út að áhrifin á virði aflaheimilda eru 
ekki umfanqsmikil. Árétta má þó að fá efnileg rök virðast fyrir þeirri umbreytingu 
nýtingarleyfanna í hreinan, óframseljanlegan nýtingarrétt eftir 20 ár. Álöour á 
viðskipti með aflahlutdeild munu aftur á móti rvra verðqildi eiqna fvrirtækianna 
oq draqa úr eðlilegri haqræðingu i greininni til lenqri tíma litið. Sama má seqja 
um stækkun pottanna. sem rvra bæði tekiumöauleika oq virði eiqna. Stærstu 
einstöku áhrifin eru hins veqar boðaðar hækkanir á veiðiqialdi. Þau munu 
skerða veruleaa afkomu einstakra skuldsettra útaerða. Glögglega kom fram í 
skýrslu sérfræðingahópsins vegna fyrra frumvarps að staða útgerða I 
smábátaútgerð er mun veikari en útgerða stærri báta. Tillögur frumvarpsins um 
frítekjumark koma nokkuð til móts við verst settu útgerðarflokkana. Mikilvæqt er 
að úttekt sé qerð á afleiðinqum hækkana á einstakar útqerðir oq mótaðar 
huqmvndir um hverniq bruqðist verði við beim með einum eða öðrum hætti.
Sem dæmi virðist Ijóst að eignarýmun sú sem mun hljótast af ákvæðum 
frumvarpsins er ekki minni en af fyrra frumvarpi. Má því vísa til umfjöllunar 
sérfræðingahópsins um þessar afleiðingar fyrir einstök fyrirtæki, flokka þeirra og 
lánveitendur sjávarútvegsins." [undirstrikun undirritaðra]

Þá segir meðal annars í heildarsamantekt greinargerðarinnar:

„Enn eru þó vankantar á frumvarpinu og er það enn mjög íþyngjandi fyrir rekstur 
sjávarútvegsfyrirtækja. Ber þar hæst hækkun veiöigjalds sem án efa mun kippa 
stoöum undan skuldsettari útgerðarfyrirtækjum. Einnig ber að nefna í þessu 
sambandi álögur sem leggjast munu á viðskipti með aflahlutdeild og framlag 
allra útgerða í pottana. Mikilvæqt er að kanna umfanq bessara afleiðinqa svo 
veaa meai saman kostnað oq væntan ábata aðqerðanna. Sem dæmi virðist Ijóst 
að eianarvrnun sú sem mun hliótast af ákvæðum frumvarpsins er ekki minni en 
af fyrra frumvarpi. Má því vísa til umfjöllunar sérfræðingahópsins um þessar 
afleiðingar fyrir einstök fyrirtæki, flokka þeirra og lánveitendur sjávarútvegsins." 
[undirstrikun undirritaðra]

Samkvæmt þessu ber greinargerðin með sér að ákvæði frumvarpanna muni hafa 
umtalsverðar neikvæðar fjárhagslegar afleiðingar fyrir sjávarútvegsfyrirtæki og að 
ákvæði þess eru „mjög íþyngjandi fyrir rekstur sjávarútvegsfyrirtækja'1. [ því sambandi 
er vísað til þeirra takmarkana á viðskiptum með aflahlutdeildir sem leiða af fyrirliggjandi 
frumvarpi og stækkunar á flokki 2, en tekið er fram að slíkt muni rýra verðgildi eigna 
fyrirtækjanna og draga úr eðlilegri hagræðingu í greininni til lengri tíma litið. Lögð er 
áhersla á að alvarlegustu áhrif frumvarpanna hvað varðar sjávarútvegsfyrirtæki séu
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hins vegar boðaðar hækkanir á veiöigjaldi sem muni skerða verulega afkomu einstakra 
skuldsettra útgerða. Þá er beinlinis tekið fram í samantekt að veiðigjaldið muni án efa 
„kippa stoðum undan skuldsettari útgerðarfyrirtækjum” .

Það vekur athygli að í greinargerðinni er ítrekað vísað til þess að mikilvægt sé að 
frekara mat á hagrænum áhrifum frumvarpanna fari fram. Þannig segir til að mynda 
hvað varðar veiðigjald að mikilvægt sé að gerð sé úttekt „á afleiðingum hækkana á 
einstakar útgerðir og mótaðar hugmyndir um hvernig brugðist verði við þeim með 
einum eða öðrum hætti'' og hvað varðar hækkun veiðigjalds, álögur á viðskipti með 
aflahlutdeild og framlag allra útgerða í flokk 2 að mikilvægt sé „að kanna umfang 
þessara afleiðinga svo vega megi saman kostnað og væntan ábata aðgerðanna'1.

Ekki verður séð að ráðist hafi verið í frekari hagfræðilegar úttektir á áhrifum 
frumvarpanna á sjávarútvegsfyrirtæki þrátt fyrir þær viðvaranir og ábendingar sem fram 
koma í umræddri greinargerð. Hefur þannig í reynd ekki verið gerð töluleg úttekt af 
hálfu stjórnvalda á áhrifum frumvarpanna á þá aðila sem hafa í dag yfir aflahlutdeildum 
að ráða og hafa atvinnu sína af nýtingu þeirra.

Með hliðsjón af því sem fram kemur í fyrrgreindri greinargerð verður vart séð að 
frumvarp til nýrra heildarlaga um stjórn fiskveiða sé til þess fallið að ná þeim 
markmiðum sem tíunduð eru í d. og e. lið 1. gr., þ.e. þeim markmiðum að „hámarka 
þjóðhagslegan ávinning af sjávarauðlindinni og tryggja þjóðinni eðlilega auðlindarentu“ 
og „að sjávarútvegurinn sé arðsamur og búi við hagstætt og stöðugt rekstrarumhverfi". 
Þá er Ijóst að verði frumvörpin að lögum munu þau ganga mjög langt í þá átt að skerða 
stjórnarskrárvarin atvinnuréttindi handhafa aflahlutdeilda svo sem útskýrt er I næsta 
kafla.

V.
Samræmast frumvörpin stjórnarskrárvörðum réttindum handhafa aflaheimilda?

5.1. Stjórnskipuleg vernd aflaheimilda

Þegar fjallað er um stjórnskipulega vernd aflaheimilda sem einstaklingar eða lögaðilar 
hafa öðlast vegna úthlutunar á grundvelli aflareynslu eða á grundvelli framsals kemur 
einkum til skoðunar hvort og þá hvemig eignarréttarvernd stjórnarskrárinnar nær til 
slíkra réttinda.

Ákvæði um að fiskistofnar sjávar séu sameign islensku þjóðarinnar hefur verið í 
íslenskri löggjöf frá setningu laga nr. 3/1988 um stjóm fiskveiða, en fram kom í 
greinargerð með frumvarpi til laganna að ákvæðið væri almenn stefnuyfirlýsing. Með 1. 
gr. laga nr. 38/1990 var þetta áréttað, auk þess sem í meðförum þingnefndar bættist 
við svonefndur fyrirvari sem hljóðar svo:

„Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt 
eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum."

Stendur 1. gr. efnislega svo óbreytt í gildandi lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða. 
Þrátt fyrir að ætla megi að vilji Alþingis hafi þannig staðið til þess að tryggja með lögum
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einhvers konar eignarrétt ríkisins eða svonefnda sameign þjóðarinnar á nytjastofnum 
sjávar er það engu að síður viðtekin skoðun lögfræðinga að sameignarhugtakið hafi 
þarna ekki eignarréttarlegt inntak og á því byggði Hæstiréttur í dómi sínum í svokölluðu 
Vatneyrarmáli frá 6. apríl 2000, sbr. Hrd. 2000, bls. 1534. Af dóminum verður ráðið að 
Hæstiréttur líti á sameignarhugtakið í lögunum sem markmiðslýsingu um að stuðla eigi 
að sem mestum efnahagslegum afrakstri auðlindarinnar, þjóðinni allri til heilla. Verður 
því ekki talið að þessi yfirlýsing hafi sérstaka þýðingu við mat á stjórnskipulegri vernd 
aflaheimilda.

Hvað varðar fyrrgreindan fyrirvara hefur það verið viðtekin skoðun fræðimanna að hann 
hafi þýðingu til takmörkunar á stjórnarskrárvemd aflaheimilda samkvæmt 
eignarréttarákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar.2 Þaó hefur þó ekki verið einhugur um 
þetta og hefur Dr. Guðrún Gauksdóttir lýst þeirri skoðun að aflaheimildir séu eins og 
hver önnur eign i skilningi 72. gr. stjórnarskrárinnar, en sú niðurstaða er einkum byggð 
á skýringu hugtaksins eign með hliðsjón af sjónarmiðum islenskra fræðimanna og 
skýringu Mannréttindadómstóls Evrópu á 1. gr. 1. samningsviðauka við 
Mannréttindasáttmála Evrópu, auk réttaröryggissjónarmiða. Telur Guðrún því í stuttu 
máli að þrátt fyrir umræddan fyrirvara.3

Að öllu virtu skiptir mestu að fræðimenn hafa talið að aflaheimildir njóti verndar 72. gr. 
stjórnarskrárinnar, enda þótt ekki hafi verið einhugur um hversu rík sú vemd sé. Þannig 
hefur verið viðurkennt að þegar menn eru farnir að stunda tilteknu vinnu eða hafa 
fengið til þess leyfi stjórnvalda geti atvinnuréttindi notið verndar 72. gr. 
stjórnarskrárinnar. Þegar svo háttar til fer sú heimild sem atvinnan er byggð á að hafa 
fjárhagslegt gildi fyrir rétthafann og á viðkomandi þá, sérstaklega þegar tímar líða, 
fjárhagslegt öryggi sitt undir þeirri heimild. Mæla rök með því að slík atvinnuréttindi njóti 
verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrárinnar, en það á sér i lagi við hafi menn 
stundað slíka atvinnu um nokkurn tíma.

í samræmi við þetta hefur það verið viðtekin skoðun og raunar réttarframkvæmd aó 
aflaheimildir njóti verndar 72. gr. stjómarskrárinnar sem atvinnuréttindi. Þetta viðhorf 
kom fram í álitsgerð þeirra Tryggva Gunnarssonar og Sigurðar Líndal sem lá fyrir við 
samþykkt laga nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða og hefur fjöldi fræðimanna tekið undir 
þessa skoðun. Þessi vernd virðist því að mestu óumdeild, en ekki er samstaða um 
nákvæmt inntak eða umfang hennar. Þó má segja að menn séu almennt, en ekki 
undantekningalaust, sammála um að vernd atvinnuréttinda sé ekki jafn víðtæk og 
hefðbundin eignarréttarvernd.4

2 f þessu samhengi ber að hafa í huga að við samþykkt laga nr. 38/1990 lá fyrir lögfræðiálit 
þeirra Tryggva Gunnarssonar og Siguröar Lindal þar sem þeir töldu fyrirvarann og frumvarpið í 
heild tryggja að ekki væri veriö að mynda einstaklingsbundna og stjórnarskrárvaróa eign á 
aflaheimildum. Sú skoðun hefur jafnframt verið áréttuð í dómum Hæstaréttar, sbr. Hrd. 1993, 
bls. 2061, Hrd. 1997, bls. 617 og fyrrnefnt Vatneyrarmál, sbr. Hrd. 2000, bls. 1534.
3 Guðrún Gauksdóttir: Eru aflaheimildir eign í skilningi 72. gr. stjskr.?, Guðrúnarbók, bls. 249- 
275.
4 Sjá t.d. Alþingistfðindi 1989-1990, 352. mál, þskj. 609, Gaukur Jörundsson, Stjómskipuleg 
vernd, aflahæfis, atvinnuréttinda og atvinnufrelsis, Úlfljótur 3. tbl. 1968, bls. 172-173 og 176- 
177, Álitsgerð Siguröar Líndal og Tryggva Gunnarssonar sem samin var fyrir Lagastofnun 
Háskóla fslands að beiðni þingmanna í sjávarútvegsnefnd 1990, bls. 15 -22 . Skúli Magnússon, 
Um stjórnskipulega eignaréttarvernd aflaheimilda, Úlfljótur 3. tbl. 1997, bls. 605-617, Sigurður
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Það hefur ítrekað verið Iðgð áhersia á sérstöðu þeirra réttinda sem fylgja aftaheimiidum 
af fræðimönnum og Hæstarétti. Til marks um þetta má vísa til forsendna dóms 
Hæstaréttar frá 13. febrúar 1997, sbr. Hrd. 1997, bis. 617, þar sem sagði að þrátt fyrir 
sameignarákvæði og fyrirvara 3. ml. 1. gr. þágildandi laga um stjórn fiskveiða hafi:

„Úthlutunin [...] engu að síður skapað verðmæti í hendi þess, sem hennar hefur 
notið. Réttindi til þeirra verðmæta eru hins vegar takmörkuð af ákvæðum 
þessara laga og aðgerðum stjórnvalda, sem teknar eru samkvæmt þeim. Af 
öðrum sviðum réttarins verða ekki beinar áiyktanir dregnar um þessi réttindi, 
svo sérstök sem bau eru. “ [undirstrikun undirritaðra]

Einnig ber að hafa í huga að eignarrétturinn er verndaður af 1. gr. 1. samningsviðauka 
við Mannréttindasáttmála Evrópu og þykir vafalaust að atvinnuréttindi af þessum toga 
falli undir vernd ákvæðisins þegar höfð er hliðsjón af dómaframkvæmd 
Mannréttindadómstólsins þar sem gengið er að því sem vísu að atvinnuréttindi njóti 
almennt verndar sem eignarréttindi eða a.m.k. sem eignarréttarigildi.5 í þessu 
sambandi skiptir máli að Mannréttindadómstóllinn hefur síðastliðin ár lagt áherslu á að 
lögmætar væntingar til þess að geta nýtt sér verðmæti með virkum hætti geti leitt til 
eignarréttar I skilningi 1. gr. 1. samningsviðauka.6 Við mat á því hvort um sé að ræða 
eignarréttindi með hliðsjón af iögmætum væntingum hefur dómstóllinn litið heildstætt til 
allra málsatvika og kringumstæðna og er því örðugt að draga skýrar ályktanir. Hafa 
verður hugfast að staða aflaheimilda á grundveili núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis 
hefur i meginatriðum verið óbreytt frá setningu laga nr. 38/1990 og raunar allt frá árinu 
1984. í öllu faili er Ijóst að aðilar hafa lagt I umtalsverðar fjárfestingar á þessum 
grundvelli í trausti þess að ekki verði farið í grundvallarbreytingar á kerfinu.7

Þá kann að skipta máli i þessu sambandi að mjög stór hluti aflaheimilda sem úthlutað 
hefur verió á grundveili fiskveiðistjórnunarkerfisins hefur skipt um hendur frá 
upphaflegri úthlutun við sölu á fijálsum markaði. Þannig hafa menn fjárfest í 
aflaheimildum og haft til þess lögmætar væntingar að geta nýtt sér þau réttindi með 
þeim takmörkunum þó sem leiða af ákvæðum laga um stjórn fiskveiða. Má ætla að 
kaup eða framsal veiðiheimilda geti hugsanlega leitt til ríkari vemdar samkvæmt 72. gr. 
stjómarskrárinnar, enda ber að taka ákveðið tillit til lögmætra væntinga svo sem útskýrt 
hefur verið.

Líndal, Nytjastofnar á íslandsmiðum - Sameign þjóðarinnar, Afmælisrit - Davíð Oddsson 
fimmtugur 1998, bls. 790-796, Þorgeir Örlygsson, Hverá Kvótann?, Tímarit lögfræðinga 1. hefti 
1998, þls. 54-58, Þorgeir Örlygsson og Sigurður Llndal, Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds 
fyrir nýtingu þeirra, áfangaskýrsla Auðlindanefndar janúar 1999, bls. 114-125 og bls. 155-156. 
SérstÖk athygli er vakin á yfirliti yfir dóma Mannréttindadómstóls Evrópu, Evrópudómstólsins 
o.fl. á bls. 127 -144 í síðastnefndri álitsgerð, sbr. sérstaklega bls. 143-144.
5 Sjá t.d. dóm Mannréttindadómstólsins frá 7. júií 1989 í máli Tre Traktörer AB gegn Sviþjóð og 
dóm frá 23. febrúar 1994 í máli Fredin gegn Sviþjóð.
6 Sjá t.d. dóm Mannréttindadómstólsins frá 29. nóvember 1991 I máli Pine Valley Developments
o.fl. gegn Irlandi, dóm frá 24. júní 2003 í máli Stretch gegn Bretlandi og dóm frá 28. september 
2004 í máli Kopecký gegn Slóvákiu.
7 Þess má geta að Dr. Guðrún Gauksdóttir leggur áherslu á dómaframkvæmd 
Mannréttindadómstólsins á sviði lögmætra væntinga til stuðnings þeirri niðurstöðu sinni að 
aflaheimildir teljist sem slíkar til eignar í skilningi 72. gr. stjskr.
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Jafnframt hefur sú skoðun komið fram að eftir því sem kvótakerfið festist betur í sessi 
þá hijóti heimildir iöggjafans til aó kollvarpa kvótakerfinu bótalaust að þrengjast. Leiðir 
sú niðurstaða af réttaröryggissjónarmiðum sem liggja eignarréttarákvæði 
stjórnarskrárinnar til grundvallar og af almennum viðhorfum til stöðu löggjafans í 
réttarríki.8

Þegar litið er til fyrirliggjandi frumvarps til laga um stjórn fiskveiða er Ijóst að það setur 
bæði núverandi handhöfum aflahlutdeiida sem og þeim sem vilja í framtíðinni ieggja 
stunda á fiskveiðar umfangsmiklar skorður við því að stunda atvinnugreinina. í því 
sambandi kemur 75. gr. stjórnarskrárinnar sem verndar atvinnufrelsi til skoðunar, en í 
réttarframkvæmd hafa verið talin ákveðin tengsl á milli 72. gr. og 75. gr.
stjórnarskrárinnar þar sem síðargreindu ákvæði er gjarnan beitt samhliða
eignarréttarákvæðinu í málum sem varða skerðingu á atvinnuréttindum sem verða
metin til fjárhagsiegs verðmætis, sbr. t.d. Hrd. 1993, bls. 1217 og dóm Hæstaréttar frá
27. september 2007 í máli nr. 182/2007.

Það er að öðru leyti vandkvæðum háð að fullyrða frekar um það hversu víðtæk 
nákvæmlega sú stjórnarskrárvernd er sem aflaheimildir njóta, en á móti 
væntingarsjónarmiðum vega óhjákvæmilega og að einhverju marki tilgreindir fyrirvarar
1. gr. iaga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða.

5.2. Umfjöllun i frumvarpi til laga um stjórn fiskveiða um samræmi við
stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar

Gera verður alvarlegar athugasemdir við umfjöllun í 3. kafla almennra athugasemda við 
frumvarp til laga um stjórn fiskveiða sem ber heitið „Samræmi við stjórnarskrá og 
aiþjóðlegar skuidbindingar". Fram kemur í athugasemdunum að „flestir fræðimenn" 
virðist álíta að þau atvinnuréttindi til fiskveiða, sem felast í handhöfn aflaheimilda, njóti 
„takmarkaðrar verndar" eignarréttarákvæðis stjómarskrárinnar. Þessu til stuðnings er 
eingöngu vísað til greinar Þorgeirs Örlygssonar frá árinu 1998 og jafnframt til greinar 
sem Þorgeir skrifaði ásamt Sigurði Líndal árið 1999, auk þess sem því er haldið fram 
að þessi skoðun fái stoð í dómi Hæstaréttar í Vatneyrarmálinu.

Að mati undirritaðra er þetta ekki alls kostar rétt og er a.m.k. um afar villandi 
framsetningu að ræða. Svo sem rakið er að framan hefur það verið viðtekin skoðun 
fræðimanna að aflaheimiidir njóti verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar sem atvinnuréttindi, 
enda þótt ekki hafi verið einhugur um nákvæmt inntak slíkrar verndar. Hefur ýmsum 
sjónarmiðum verið haldið á lofti af fræðimönnum í þeim efnum. Þannig hefur í 
fræðigrein Dr. Guðrúnar Gauksdóttu frá árinu 2006 því til að mynda verið haidið fram 
að aflaheimildir njóti verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar eins og hver önnur eign.9 Að 
skoðun Guðrúnar undanskilinni má, svo sem áður greinir, segja að menn séu almennt 
sammála um að vernd atvinnuréttinda sé ekki jafn víðtæk og hefðbundin 
eignarréttarvernd. Hins vegar má ekki áiykta af því að um einhvers konar „takmarkaða

8 Skúli Magnússon: „Nýtur fiskveiðiréttur i sjó eignarréttarverndar sem atvinnuréttur", Úlfjótur, 2. 
tbl., 1995, s. 200.
0 Guðrún Gauksdóttir: Eru aflaheimildir eign í skilningi 72. gr. stjskr.?, Guðrúnarbók, 2006, bls. 
249-275.
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vernd" samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar sé að ræða eins og gert er í 
athugasemdum við frumvarpið, heidur njóta atvinnuréttindi fulirar verndar 72. gr. þó að 
sú vemd sé annars eðlis en sú vernd sem hefðbundin eignarrétindi njóta. Fæst því ails 
ekki staðist að halda því fram að það sé almennt skoðun fræðimanna að aflaheimiidir 
njóti „takmarkaðrar verndar1* 72. gr. stjórnarskrárinnar. Vart þarf að taka fram hversu 
mikilvægt er að líta til ólíkra skoðana fræðimanna við mat á samræmi frumvarpsins við 
stjórnarskrá, en það getur ekki talist til vandaðra lagasetningarhátta að líta eingöngu til 
tveggja fræðigreina og líta framhjá skoðunum annarra fræðimanna. Á það sérstaklega 
við þar sem ekki hefur verið einhugur um umfang þeirrar verndar sem aflaheimildir 
njóta og hefur inntak verndarinnar ekki verið skýrt meó afgerandi hætti í 
dómaframkvæmd.

í athugasemdum við frumvarp til laga um stjórn fiskveiða er þvi jafnframt hafnað að 
stjórnarskrárvernd aflaheimilda hafi verið í „þróun" þannig að heimildir löggjafans til að 
„gera breytingar á stjómskipulagi fiskveiða, án þess að bótum varði, þoki smám saman 
fyri auknum rétti handhafa aflaheimilda". Fram kemur að þessi viðhorf séu í beinni 
andstöðu við yfirlýsingu um sameign þjóðarinnar, eignarréttarfyrirvara 1. gr. laga um 
stjórn fiskveiða og þá afstöðu Hæstaréttar að handhafar aflaheimilda hafi ekki að lögum 
tryggingu fyrir framtíðarnotum. Gera verður ýmsar athugasemdir við þennan 
rökstuðning. Því hefur vissulega verið haldið fram að eftir því sem núverandi 
fiskveiðistjórnunarkerfi sem byggist á úthlutun aflaheimilda festist betur í sessi hljóti 
heimildir löggjafans til að gera grundvallarbreytingar á kerfinu bótalaust að þrengjast. 
Þessi afstaða fær stoð í réttaröryggissjónarmiðum, sem og sjónarmiðum um lögmætar 
væntingar sem Mannréttindadómstóll Evrópu hefur lagt áherslu á í dómum sínum. Að 
mati undirritaðra fær ekki staðist að líta framhjá slíkum sjónarmiðum með vísan til 
þeirra atriða sem greinir í athugasemdum við frumvarpið. Það er óumdeilt að á móti 
væntingarsjónarmiðum vegi óhjákvæmilega að einhverju marki fyrirvari 1. gr. laga nr. 
116/2006 um stjórn fiskveiða, en hins vegar er alls ekki unnt að fallast á að fyrirvarinn 
útrými slíkum sjónarmiðum. Þá hefur stefnuyfirlýsing um sameign þjóðarinnar ekki 
þýðingu við mat á stjórnskipulegri vernd aflaheimilda, svo sem rakið hefur verið. Hvað 
varðar þá afstöðu Hæstaréttar, sem fram kom í Vatneyrarmálinu, að rétthafar geti ekki 
fyrirvaralaust treyst því að þeir geti til framtíðar nýtt aflaheimildir sínar með óbreyttum 
hætti verður að hafa í huga að löggjafinn er eftir sem áður bundinn af ákvæðum 
stjórnarskrárinnar, þar á meðal reglum er lúta að vernd atvinnuréttinda á grundvelli 72. 
gr. stjómarskrárinnar, svo og sjónarmiðum á borð við lögmætar væntingar og 
réttaröryggi sem hafa þýðingu við túlkun verndarinnar. Hvað varðar forsendur 
Hæstaréttar í Vatneyrarmálinu ber jafnframt að hafa í huga að dómurinn var kveðinn 
upp fyrir tólf árum en síðan þá hafa lögmætar væntingar aðila, í skilningi 
Mannréttindasáttmála Evrópu, til nýtingar aflaheimilda styrkst. Auk þess var rétturinn 
þríkiofinn i Vatneyrarmálinu sem er til þess fallið að draga úr fordæmisgildi dómsins. 
Með vísan til framangreinds telja undirrituð lagaleg rök styðja það að heimildir 
löggjafans til að gera grundvallarbreytingar á gildandi aflahlutdeildarkerfi hafa þrengst 
eftir því sem kerfið hefur festst betur í sessi.

Það vekur sannarlega furðu að í athugasemdum við frumvarpið er ekki vikið einu orði 
að Mannréttindasáttmála Evrópu eða þeim sjónarmiðum sem fram hafa komið i dómum 
Mannréttindadómstólsins um vemd atvinnuréttinda samkvæmt eignarréttarákvæði 1. 
gr. 1. samningsviðauka við sáttmálann. Það er sérlega athugavert þar sem sá kafli
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frumvarpsins sem hér er til skoðunar ber heitið „samræmi við stjórnarskrá og 
alþjóðaskuldbindingar''. Hafa verður í huga að Mannréttindasáttmálinn er 
þjóðréttarsamningur og hefur honum jafnframt verið veitt lagagildi., sbr. lóg nr. 62/1994. 
Lagagildi sáttmálans undirstrikar í reynd mikilvægi þess að víkja að dómaframkvæmd 
Mannréttindadómstóisins um vernd atvinnuréttinda, þar á meðal um lögmætar 
væntingar, við mat á þeirri vernd sem aflaheimildir njóta . Það er enn athugaverðara 
að ekki skuli litið til þessa þegar haft er í huga að í athugasemdum við frumvarpið er 
hins vegar vikið að áliti Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna sem hefur ekki 
stöðu dómstóls og veitir eingöngu álit um Samning Sameinuðu þjóðanna um 
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi sem ekki hefur verið veitt lagagildi hér á landi.

Ekki verður hjá því komist að gagnrýna almennt að umfjöllun um samræmi við 
stjórnarskrá skuli ekki vera vandaðri og veitt meira vægi, enda hafa skerðingar á 
réttindum handhafa aflaheimilda og þær takmarkanir sem leiða af stjómarskrá verið 
þungamiðja allrar fræðilegrar umfjöllunar um fiskveiðistjórnarkerfið í áraraðir. Það gætir 
ýmiss konar misskilnings í umfjöllun um þetta atriði í frumvarpinu svo sem rakið hefur 
verið, en sem enn annað dæmi má nefna að í lok umfjöllunarinnar er vísað til orða 
Hæstaréttar í Vatneyrardómnum en tiltekið að tilvitnunin sé I Desemberdóminn.

5.3. Skerðing á atvinnuréttindum samkvæmt fyrirliggjandi frumvörpum

Það er í hvert sinn álitaefni hvort aðgerðir sem leiða af breytingum á lögum um stjórn 
fiskveiða séu þess eðlis að um sé að ræða skerðingu á atvinnuréttindum sem njóta 
verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar. Sé um slíka skerðingu að ræða kemur til skoðunar 
hvort hún sé þess eðlis að til bótaskyldu geti stofnast. Við mat á því skiptir einna mestu 
máli sú röskun sem umræddar breytingar hafa í för með sér á atvinnuréttindum þeirra 
sem hafa yfir að ráða aflaheimildum. Skiptir þar einkum máli um hversu víðtæka 
skerðingu er að ræða og hvaða áhrif hún hefur á rekstur handhafa aflaheimilda, auk 
fleiri atriða. Ómögulegt er að gefa nákvæm svör við því hvenær skerðingar á 
atvinnuréttindum eru þess eðlis að bótaskylda stofnast. Hins vegar er Ijóst að 
bótaskylda stofnast ef breytingar á lögum um stjórn fiskveióa eru til þess fallnar að hafa 
slík neikvæð áhrif á rekstur þeirra aðila sem hafa nú atvinnu af fiskveiðum að rekstur 
þeirra getur lagst af. Þá eru ennfremur verulegar líkur á að bótaskylda sé til staðar ef 
slíkar breytingar eru til þess fallnar að hafa umtalsverð neikvæð áhrif á rekstur 
handhafa aflaheimilda.

Eins og rakið hefur verið er með frumvörpunum gert ráð fyrir ýmsum 
grundvallarbreytingum á fiskveiðistjórn sem eru til þess fallnar að hafa neikvæð áhrif á 
hagsmuni handhafa aflaheimilda og skerða atvinnuréttindi þeirra. Þannig er gert ráð 
fyrir því að aflahlutdeildir, sem ella hefðu verið i flokki 1, verði færðar í flokk 2 og á 
forræði ríkisins, auk þess sem handhafar aflaheimilda fái í nánar tilgreindum tilvikum 
ekki að njóta aukningar leyfilegs heildarafla í samræmi við aflahlutdeild sína. Jafnframt 
er gert ráð fyrir frekari skerðingum sem leiða til að mynda af því að framseld 
aflahlutdeild skal skerðast um 3%. Þá er ijóst að gerð nýtingarleyfa er til þess fallin að 
hafa neikvæð áhrif á hag handhafa aflaheimilda og draga úr verðmæti þeirra, einkum 
þegar litið er til takmarkaðs gildistíma slíkra leyfa og skorts á virkri 
framlengingarheimild. Jafnframt liggur Ijóst fyrir að takmarkanir á framsali og
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framsalsbann frá árinu 2032 draga verulega úr verðmæti þeirra. Ennfremur eru þær 
verulegu hækkanir á veiðigjaldi sem felast í frumvarpi til laga um veiðigjðld mjög 
íþyngjandi fyrir handhafa aflahlutdeilda, svo sem ítarlega hefur verið rakið.

Samkvæmt þessu verður að telja að frumvarpið skerði atvinnuréttindi núverandi 
handhafa aflaheimilda með ótvíræðum hætti þannig að það varði við 72. gr. 
stjórnarskrárinnar. Þá bendir greinargerð Daða Más Kristóferssonar og Þórodds 
Bjarnasonar, sem unnin var að beiðni sjávarútvegsráðherra, til þess að umræddar 
breytingar hafi veruleg neikvæð áhrif á rekstur sjávarútvegsfyrirtækja. Eins og áður 
greinir kemur beinlínis fram í greinargerðinni að ákvæði frumvarpanna séu „mjög 
Iþyngjandi fyrir rekstur sjávarútvegsfyrirtækja'1 og að veiðigjaldið muni án efa „kippa 
stoðum undan skuldsettari útgerðarfyrirtækjumu. Þá kemur, svo sem áður greinir, fram í 
umsögn Landsbankans um frumvarp til laga um veiðigjóld að það sé mat sérfræðinga 
bankans að 74 af 124 sjávarútvegsfyrirtækjum sem litið var til gætu ekki staðið við 
núverandi greiðsluskuldbindingar sínar yrði frumvarpið samþykkt óbreytt.

í fyrirliggjandi drögum að skýrslu Deloitte, sem unnin var að beiðni LÍÚ, er fjallað um 
margvísleg neikvæð áhrif fyrirliggjandi frumvarpa á starfandi sjávarútvegsfyrirtæki. Þar 
kemur meðal annars fram að vegna fyrirhugaðs framsalsbanns þurfi „að afskrifa 
aflahlutdeildir sem nú eru til staðar í reikningsskilum sjávarútvegsfélaga með 
kerfisbundnum hætti yfir líftímann sem telur 20 ár frá árinu 2012“ . Þa kemur fram aó 
þau félög sem hafa eignfærðar aflahlutdeildir í reikningsskilum muni verða fyrir 
„virðisrýrnun vegna minnkandi framtíðarsjóðstreymis strax á árinu 2012/2013 þegar 
sérstaka veiðigjaldið fellur til “. Af hálfu Deloitte voru, svo sem áður greinir, metin áhrif 
fyrirhugaðra veiðigjalda á úrtak sem samanstóð af 75 sjávarútvegsfyrirtækjum sem 
hafa yfir um 77% af úthlutuðu aflamarki að ráða. Niðurstaða matsins var sú að 53 
fyrirtæki gætu ekki staðið undir gjöldunum. Þá var talið óvíst hvort fimm fyrirtæki gætu 
staðið undir gjöldunum. Einungis var talið að sautján félög gætu ráðið við gjaldið.

Séu framangreindar niðurstöður greinargerðar Daða Más Kristóferssonar og Þórodds 
Bjarnasonar, svo og niðurstöður Deloitte og Landsbankans, lagðar til grundvallar er 
Ijóst að ákvæði frumvarpsins eru til þess fallin að hafa veruleg neikvæð áhrif á rekstur 
handhafa aflaheimilda og að lögfesting frumvarpanna getur leitt til þess að rekstur 
fjölda slíkra aðila leggist af. Er þá gengið afar langt í þá veru að svipta slíka aðila með 
öllu grundvelli atvinnuréttinda sem njóta stjórnarskrárverndar eða í öllu falli takmarka 
sllk réttindi með stórfelldum hætti. Að þessu gefnu telja undirrituð að það fyrirkomulag 
sem felst í fyrirliggjandi frumvörpum fái ekki staðist eignarréttarákvæði 72. gr. 
stjórnarskrárinnar án þess að til bótaskyldu stofnist. Hér skiptir mestu sú verulega 
röskun sem þær grundvallarbreytingar sem felast i frumvörpunum og hafa verið 
útskýrðar að framan hafa á hagsmuni handhafa aflaheimilda.

í þessu sambandi skiptir jafnframt máli að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur, svo sem 
áður greinir, í ýmsum dómum sem varða eignarréttarákvæði 1. gr. 1. samningsviðauka 
við Mannréttindasáttmálann lagt áherslu á að aðilar geti haft lögmætar væntingar til

23



þess að geta nýtt fjárhagsleg verðmæti sem þeir hafa yfir að ráða með virkum hætti.10 
Ljóst er að allverulegur hluti aflaheimilda hefur gengið kaupum og sölum á frjálsum 
markaði frá upphaflegri úthlutun og að aðilar hafa lagt i umtalsverðar fjárfestingar í 
trausti þess að ekki verði gerðar grundvallarbreytingar á þvi fiskveiðistjórnunarkerfi sem 
hefur í meginatriðum verið óbreytt frá setningu laga nr. 38/1990 og raunar allt frá árinu 
1984. Þá hafa slíkir aðilar jafnframt þurft að sætta sig við skerta nýtingu aflaheimilda í 
timans rás, svo sem vegna samdráttar i ákveðnum fisktegundum og minnkunar á 
leyfilegum heildarafla, og hafa þeir átt lögmætar væntingar til þess að þegar aðstæður 
horfðu til betri vegar að þessu leyti myndu þeir njóta þess. Eins og rökstutt hefur verið 
ber að taka tillit til þessara lögmætu væntinga við breytingar á núgildandi 
fiskveiðstjórnunarkerfi og að þær eru til þess fallnar að skerða verulega heimildir 
löggjafans tii þess að ráðast í grundvallarbreytingar á kerfinu án þess að til bótaskyldu 
stofnist. Að mati undirritaðra styðja þessi sjónarmió þá niðurstöðu að það fyrirkomulag 
sem felst i fyrirliggjandi frumvarpi fái ekki staðist 72. gr. stjórnarskrárinnar, eins og það 
verður túlkað með hliðsjón af 1. gr. 1. samningsviðauka við Mannréttindasáttmálann, 
án þess að bótaskylda stofnist.

Sú bótaskylda sem mælt er fyrir um í 72. gr. stjórnarskrárinnar er þess eðlis að gerð er 
krafa um að fullt verð skuli koma fyrir þegar maður er sviptur eign sinni. Þetta hefur 
verið skýrt þannig að bæta skuli fjárhagslegt tjón viðkomandi. Aftur á móti á viðkomandi 
aðili ekki eingöngu rétt til endurgjalds fyrir verðmæti þau sem hann er sviptur, heldur á 
hann einnig rétt til bóta fyrir óhagræði sem sviptingin hefur að öðru leyti i för með sér 
og leiðir til fjárhagslegs tjóns fyrir hann. Við mat á fjárhæð bóta geta ýmis sjónarmið 
komið til skoðunar sem ekki er kostur á að rekja hér, en meginreglan er að miða við 
verðgildi eignarréttinda á þeim tíma sem viðkomandi er sviptur þeim.

í samræmi við þetta eru verulegar líkur á þvi að handhafar aflahlutdeilda eigi kröfu til 
bóta úr hendi ríkisins verði frumvörpin að lögum og að þær bætur verði ákveðnar í 
samræmi við skilyrði 72. gr. stjórnarskrárinnar um fullt verð. Komi til þessa er Ijóst að 
um veruleg fjárútlát úr ríkissjóði yrði að ræða, en umfang þeirra hefur ekki verið metið.

VI. 
Aðrar athugasemdir við fyrirliggjandi frumvörp

Að mati undirritaðra hafa fyrirliggjandi frumvörp að geyma fjölda alvarlegra lagalegra og 
lagatæknilegra annmarka, en eingöngu hefur gefist færi á að tæpa á nokkrum þeirra 
hér aó framan en afar skammur tími hefur gefist til vinnu við álitsgerð þessa. Það er 
bagalegt í Ijósi þess að um er að ræða frumvarp til nýrra heildarlaga um stjórn fiskveiða 
sem hefur gríðarlegt þjóðhagslegt mikilvægi, enda er sjávarútvegurinn ein af okkar 
mikilvægustu atvinnugreinum og áríðandi að ekki sé ráðist í viðamiklar breytingar á 
stjórn fiskveiða nema að vel ígrunduðu máli.

10 Sjá t.d. dóm Mannréttindadómstólsins frá 29. nóvember 1991 I máli Pine Valley 
Developments o.fl. gegn Irlandi, dóm frá 24. júní 2003 i máli Stretch gegn Bretlandi og dóm frá
28. september 2004 í máli Kopecký gegn Slóvákíu.
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í þessu sambandi ber fyrst að nefna að það skortir verulega á að áhrif og afleiðingar 
þeirra ákvæða sem frumvörpin hafa að geyma fyrir hagsmuni handhafa aflahlutdeilda 
hafi verið metin fyrir framlagningu frumvarpsins. Það liggur fyrir fyrrgreind greinargerð 
Daða Más Kristóferssonar og Þórodds Bjamasonar þar sem vikið er að áhrifum 
frumvarpanna á sjávarútvegsfyrirtæki og kemur þar fram margvísleg gagnrýni. í 
greinargerðinni er lögð áhersla á mikilvægi þess að frekara mat á hagrænum áhrifum 
frumvarpanna fari fram. Þannig segir til að mynda hvað varðar veiðigjald að mikilvægt 
sé að gerð sé úttekt „á afleiðingum hækkana á einstakar útgerðir og mótaðar 
hugmyndir um hvernig brugðist verði við þeim með einum eða öðrum hætti" og hvað 
varðar hækkun veiðigjalds, álögur á viðskipti með aflahlutdeild og framlag allra útgerða 
í flokk 2 að mikilvægt sé „að kanna umfang þessara afleiðingar svo vega megi saman 
kostnað og væntan ábata aðgerðannau Ekki virðist hafa verið brugðist við þessu og er 
staðan því sú að gagnger úttekt á áhrifum frumvarpanna á handhafa aflahlutdeilda 
hefur ekki farið fram af hálfu stjórnvalda.

Það vekur að sama skapi athygli að efni frumvarpanna hefur sýnilega áhrif á 
stjórnarskrárvarin atvinnuréttindi handhafa aflaheimilda svo sem útskýrt hefur verið. 
Hins vegar er umfjöllun um samræmi frumvarps til laga um stjórn fiskveiða við 
stjórnarskrá af afar skornum skammti og er þar í reynd að finna ýmsar rangfærslur og 
villandi umfjöllun. í því sambandi visast til fyrri umfjöllunar. Vegna þessa er ekki unnt að 
halda því fram að fjallað hafi verið skipulega um það álitaefni hvort frumvörpin 
samræmist slíkum stjórnarskrárvörðum réttindum og hvort bótaskylda geti stofnast. 
Það er jafnframt til marks um afar óvandaða lagasetningarhætti. Þá hafa fjárhagsleg 
áhrif bótaskyldu ríkisins vegna þess fyrirkomulags sem frumvörpin mæla fyrir um ekki 
verið metin en þau kunna eðli málsins samkvæmt að vera mjög umfangsmikil.

Þá verður ekki hjá því komist að nefna að ekki verður séð að tiltekin ákvæði frumvarps 
til laga um stjórn fiskveiða samræmist þeim markmiðum sem stefnt er að með 
frumvarpinu. Sem dæmi má nefna að útskýrt hefur verið að takmarkanir og fyrirhugað 
bann við framsali séu til þess fallin að draga úr arðssemi sjávarútvegsins og 
hagkvæmni í atvinnugreininni, sbr. til hliösjónar d. og e. liði 1. gr. frumvarpsins. Þá 
kemur fram í almennum athugasemdum við frumvarpið að lögð sé áhersla á að búa 
nýliðum möguleika til að komast inn í atvinnugreinina. Hins vegar eru ýmis ákvæði 
frumvarpsins beinlínis fjandsamleg nýliðum og á það til dæmis við um 12. gr. sem 
takmarkar framsal verulega og vísast i því sambandi til fyrri umfjöllunar. í því sambandi 
má sérstaklega nefna að 3% skerðing á framseldri aflahlutdeild mun eðli máls 
samkvæmt draga úr vilja til framsals og þar með takmarka verulega aðgang nýliða að 
aflaheimildum.

í fyrirliggjandi frumvörpum er stjórnvöldum jafnframt falið ákvörðunarvald um ýmis 
málefni án þess að þær heimildir séu afmarkaðar með fullnægjandi hætti. Þar má nefna 
ákvörðun um hið sérstaka veiðigjald sem rökstutt hefur verið að brjóti gróflega gegn 
banni við framsali skattlagningarvalds, sbr. 77. gr. stjórnarskrárinnar, og ákvarðanataka 
um framlengingu nýtingarleyfa sem virðist alfarið vera undir valdi ráðherra komin svo 
sem rakið hefur verið.

Jafnframt eru ýmsir lagatæknilegir annmarkar á frumvarpinu og eru ýmis ákvæði afar 
óljós. Má sem dæmi nefna að ýmis atriði í 11. gr. sem varðar nýtingarleyfi og heimildir
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ráðherra eru óljós, auk þess sem ýmsar spumingar vakna við lestur 12. gr. um 
takmarkanir á framsali. Hvað þetta varðar vísast til fyrri umfjöllunar. Við bætist að 
skýringar við frumvarpsákvæðin í greinargerð eru af skornum skammti og ná sjaldnast 
að útskýra fyrirliggjandi tillögur með fullnægjandi hætti.

VII. 
Samantekt

í álitsgerð þessari hefur verið fjallað um fyririiggjandi frumvarp til nýrra heildarlaga um 
stjórn fiskveiða og frumvarp til laga um veiðigjald.

í fyrirliggjandi frumvörpum er að finna fjölda ákvæða sem feia i sér 
grundvallarbreytingar á núgildandi fiskveiðistjórnunarkerfi. í álitsgerðinni var 
megináhersla lögð á að skoða og meta ákvæði sem eru til þess fallin að hafa áhrif á 
stjórnarskrárvarin atvinnuréttindi handhafa aflaheimilda og var sjónum einkum beint að 
fimm atriðum, þ.e. skiptingu aflahlutdeilda í tvo flokka og skerðingu á aflahlutdeildum 
núverandi handhafa, inntaki nýtingarleyfa, gildistima þeirra og tengd atriði, 
takmörkunum á framsali aflahlutdeildar, svo og breytingum á veiðigjaldi og álagningu 
þess. Útskýrt var að frumvarpið væri til þess fallið að hafa umfangsmikil neikvæð áhrif á 
hagsmuni handhafa aflaheimilda og skerða atvinnuréttindi þeirra. í þvi sambandi var 
iögð áhersla á að gert er ráð fyrir að aflahlutdeildir, sem ella hefðu verið I flokki 1, verði 
færðar í flokk 2 og á forræði ríkisins, auk þess sem handhafar aflaheimilda fái í nánar 
tilgreindum tilvikum ekki að njóta aukningar leyfilegs heildarafla i samræmi við 
aflahlutdeild sína. Jafnframt er gert ráð fyrir frekari skerðingum sem leiða til að mynda 
af því að framseld aflahlutdeild skal skerðast um 3%. Þá var útskýrt að gerð 
nýtingarleyfa sé til þess fallin að hafa neikvæð áhrif á hag handhafa aflaheimilda og 
draga úr verðmæti þeirra, einkum þegar litið er til takmarkaðs gildistíma slíkra leyfa og 
skorts á virkri framlengingarheimild. Jafnframt liggur Ijóst fyrir að takmarkanir á framsali 
og framsalsbann frá árinu 2032 draga verulega úr verðmæti aflahlutdeilda. Ennfremur 
eru þær verulegu hækkanir á veiðigjaldi sem felast i frumvarpi til laga um veiðigjöld 
mjög íþyngjandi fyrir handhafa aflahlutdeilda, svo sem ítarlega hefur verið rakið. Þá 
hefur verið rökstutt að veiðigjöldin séu skattur i lagalegum skilningi, en að það skorti á 
að þeim kröfum sem leiða af 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar hafi verið fylgt. Má þar 
nefna að ekki er kveðið nægilega skýrt á um skattskyldu, skattstofn og gjaldstig eða 
fjárhæö skatts að ðru leyti og ákvörðunarvald um þessi atriði gróflega framseld til 
stjórnvalda. Færð hafa verið rök fyrir því að sú skattheimta sem gert er ráð fyrir kunni 
að fara út fyrir það stjórnskipulega svigrúm sem skattlagning sætir og teljist bótaskyld 
eignarskerðing eða eignarnám af þeim sökum, sbr. 72. gr. stjórnarskrár. Þá er ekki loku 
fyrir það skotið að frumvarpið feli i sér afturvirka skattlagningu sem brjóti í bága við 2. 
mgr. 77. gr. stjórnarskrár.

Jafnframt bendir greinargerð Daða Más Kristóferssonar og Þórodds Bjarnasonar, sem 
unnin var að beiðni sjávarútvegsráðherra, til þess að umræddar breytingar hafi veruleg 
neikvæð áhrif á rekstur sjávarútvegsfyrirtækja. Eins og áður greinir kemur beinlínis 
fram í greinargerðinni að ákvæði frumvarpanna séu „mjög iþyngjandi fyrir rekstur 
sjávarútvegsfyrirtækja" og að veiðigjaldið muni án efa „kippa stoðum undan skuldsettari 
útgerðarfyrirtækjum‘'. Þá er það mat sérfræðinga Deloitte að fyrirliggjandi frumvörp
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hefðu margvísleg neikvæö áhrif á hag handhafa aflahlutdeilda og hefur veriö rökstutt 
að af 75 sjávarútvegsfyrirtækjum, sem hafa yfir um 77% af úthlutuðu aflamarki að ráða, 
geti eingöngu sautján félög staðið undir gjaldinu.

Að teknu tilliti til þessa telja undirrituð að ákvæði frumvarpanna hafi veruleg neikvæð 
áhrif á rekstur aðila sem starfa við fiskveiöar og geti jafnvel leitt til þess að hann leggist 
af. Er þá gengið afar langt I þá veru að svipta slíka aðila með öllu grundvelli 
atvinnuréttinda sem njóta stjórnarskrárverndar eöa i öllu falli takmarka slík réttindi meö 
stórfelldum hætti. í samræmi við þetta er það mat undirritaðra að fyrirliggjandi frumvörp 
skeröi atvinnuréttindi núverandi handhafa aflaheimilda meö ótvíræðum hætti og þá 
þannig að það fái ekki staðist eignarréttarákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar án þess aö 
til bótaskyldu stofnist, en sú bótaskylda er þess eölis að gerð er krafa um að fullt verð 
skuli koma fyrir.

Jafnframt hafa verið geröar aörar athugasemdir við frumvörpin. Þannig hefur verið 
rökstutt aö það skorti á að áhrif og afleiðingar ákvæða frumvarpanna hafi veriö metin 
með viðunandi hætti, en i því sambandi hefur verið lögð áhersla á að í greinargerð 
Daða Más Kristóferssonar og Þórodds Bjarnasonar var kallað eftir því aö frekara mat á 
hagrænum áhrifum frumvarpanna færi fram. Jafnframt var gerð alvarleg athugasemd 
við villandi umfjöllun um það álitaefni hvort frumvarp til laga um stjórn fiskveiöa 
samræmist stjómarskrárvöröum atvinnuréttindum handhafa aflaheimilda. Þá voru 
gerðar athugasemdir við það að tiltekin ákvæði frumvarpsins samræmdust alls ekki 
markmiðum þess og væru jafnvel I andstöðu við þau. Ennfremur var lögð áhersla á að 
ákvöröunarvald væri framselt til stjórnvalda og aö ýmis ákvæöi frumvarpsins væru óljós 
og uppfylltu ekki lagatæknilegar kröfur.

Virðingarfyllst,

Karl Axelsson hrl. og dósent 
við lagadeild Háskóla íslands

Hulda Arnadóttir hdl., LL.M.
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Niðurstöður

Meginniðurstöður

Samþykkt frumvarpanna 
leiðir til að sjávarútvegur 
verður óhagkvæmari og 
það skerðir lífskjör 
þjóðarinnar

Veiðigjaldið leggst á 
landsbyggðina 

Um 87% af veiðiheimildum 
eru staðsettar á 
landsbyggðinni

Skýringar

• Aukin úthlutun aflahlutdeilda í potta til pólitískrar úthlutunar og skerðing aflahlutdeilda hjá starfandi sjávarútvegsfélögum mun 
án efa verða á kostnað hagkvæmni og arðsemi í sjávarútvegi. Þannig er hætt við að verr rekin félög fái aðstoð með úthlutun úr 
pottum á kostnað betur rekinna félaga sem ekki eru talin þurfa aðstoð. Það hvetur ekki til fjárfestinga í greininni að ríkið taki til 
sín 70% af framlegðaraukningu vegna fjárfestinga auk 20% tekjuskatts af þeim 30% sem eftir standa. Það hvetur enn síður til 
til vinnslu sjávarafla á Íslandi og til innflutnings sjávarafla til vinnslu á Íslandi.

• Sjávarútvegur er undirstöðu atvinnugrein á Íslandi og fyrir lífskjör þjóðarinnar skiptir verulegu máli að sjávarútvegur sé rekinn 
með sem hagkvæmustum hætti, annað leiðir óhjákvæmilega til skerðingar á lífskjörum þjóðarinnar.

Álagt veiðigjald fyrir fiskveiðiárið 
2011/2012 er 9,46 kr á hvert 
þorskígildi

99.117.kr
Norðurland vestra

Veiðigjald per íbúa

Veiðigjald eins og það reiknast 
út samkvæmt ákvæðum 
frumvarpsins miðað við úthlutun 
fyrir fiskveiðiárið 2011/2012

138.893.kr 6
Norðurland eystra

itft m
14.928.kr

Höfuðborgarsvæðið
361.606.kr 46

tfit H
102 874 kif f H ?

TTÍT
208.861 .kr

Veiðigjald fyrirtækja í 10 gjaldhæstu sveitarfélögunum

1 Bæjarfélög Veiðigjald m.kr kr. á hvren íbúa alltflutHl

Vestmannaeyjabær . 3.716 886.805 15,9%

Fjarðabyggð................. .. 2.964 644.413 12,7%

Reykjavíkurborg............ . 2.678 22.544 11,5%

Akraneskaupstaður . 1.466 222.438 6,3%

Grindavíkurbær............ .. 1.436 507.247 (5,2%

Akureyrarkaupstaður... . 1.379 77.114 5,9%

Hornafjörður................. . 1.308 611.259 5,6%

Snæfellsbær................ .. 817 469.484 3,5%

Ísafjörður....................... . 751 200.357 3,2%

Fjallabyggð................... .. 696 341.207 3,0%
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Meginniðurstöður Skýringar

Fjárstreymi 
sjávarútvegsins í heild 
dugarekki til greiðslu á 
núverandi skuldum 

Virðisrýrnun aflaheimilda 
veruleg á fyrsta ári

Veiðigjaldafrumvarpið 
kemur verst við þau félög 
sem hafa fjárfest í 
sjávarútvegi undanfarin 
ár. Greind voru 75 félög 
og 53 þeirra standa ekki 
undir hækkun á veiðigjaldi 
sem boðuð er

Frumvarpið kemurverst 
við minni og meðalstór 
félög

Frjálstfjárstreym i sjávarútvegsfyrirtækja

m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 65.938

- Reiknaðir vextir -21.960

- Reiknaðir skattar -4.844

- Fjárfestingar -19.758

Fjárstreymi (án veiðigjalds) 19.376

Hlutfall a f vaxtab.skuldum 18,9

-  Veiðigjald alls -23.513

+ Skattasparnaður 4.844

Fjárstreymi (með veiðigjaldi) 707

Hlutfall afvaxtab.skuldum ^18

Græn Gul Rauð Fjárhagsleg
endursk.
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Niðurstöður

Samkvæmt greiningu Deloitte eru vaxtaberandi skuldir 
sjávarútvegsins um 366 ma.kr árið 2010.

6% vextir eru um 22 ma.kr

Það er uppsöfnuð fjárfestingarþörf í sjávarútvegi og útreikningar 
Deloitte gefa til kynna að nauðsynlegar fjárfestingar séu um 30% 
af EBITDA_ l

Án veiðigjalds hefur sjávarútvegurinn um 19,4 m a.krtil að greiða 
af vaxtaberandi lánum og greiða arð.

Með veiðigjaldi er sú upphæð um 707 m.kr og það tæki 
sjávarútveginn um 518 ár að greiða upp allar vaxtaberandi skuldir.

Félagið stendur ekki undir hækkun á veiðigjaldi 

Óvissa um hvort félagið standi undir hækkun á veiðigjaldi

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi o Félagið þarfnast fjárhagslegrar endurskipulagningar
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Niðurstöður

Renta greinarinnar er 
stórlega ofmetin þar sem 
ekki er tekið tillit til 
eðlilegra fjárfestinga og 
greiðslu núverandi skulda 
vegna fjárfestinga í 
sjávarútvegi

Meginniðurstöður

Óeðlilegt að auðlindagjald 
sé greitt af afkomu 
fiskvinnslunnar

Skýringar

Renta í sjávarútvegi árið 2010

• Auðlindarenta nefnist sá umframhagnaður sem náttúruauðlindir, eins og sjávarfang, skapa.

• Hluti af hagnaði útgerðarinnar stafar af auðlindarentunni. Auðlindarenta myndast ekki við fullvinnslu afurða þar sem aðföng eru 
aðkeypt og framleiðslan er í samkeppni við aðrar vinnslur.

• Virðisaukning í fiskvinnslu er afleiðing af tækniþróun, fjárfestingum og hæfu starfsfólki ásamt skilningi á markaðsaðstæðum og 
góðum tengslum við endanlegan kaupanda afurðarinnar.

• Það er því óeðlilegt að greitt sé auðlindagjald af afkomu fiskvinnslunnar.
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Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög

Á hrif á reikningsskil vegna breytinga á fiskveiðistjórnunarkerfinu

Keyptar aflaheimildir 
sjávarútvegsfélaga 
verða gjaldfærðar á 20 
árum

Virðisrýrnun hugsanleg 
vegna skerðingar á 
aflahlutdeild sem flutt 
er í flokk 2

Líftími aflahlutdeilda og afskriftir

Félögum ber að meta hvo rt líftím i óefnislegra eigna sé 
takm arkaður eða ó takm arkaður. Ef líftím inn er m etinn 
takm arkaður ber fé lögum  að afskrifa eignina m eð kerfisbundnum  
hæ tti y fir líftím a hennar. i a s 3 8 .8 8

heim ild til framsals a flah lu tde ilda falli n iður við upphaf 
fiskveiðiársins 2032.

Á h rif við banni við framsali aflahlutde iIda eru þau að líftími 
a flah lu tde ilda breytist úr ó takm örkuðum  y fir í takm arkaðan og af 
þeirri ástæ ðu ber að afskrifa a flah lu tde ild ir sem nú eru til staðar í 
reikningsskilum  sjávarútvegsfélaga m eð kerfisbundnum  hæ tti y fir

a flah lu tde ildum  á næstu 20 árum , fram  til 2032, ber þeim að 
afskrifa þá h lutde ild m eð kerfisbundnum  hæ tti frá kaupdegi fram  
til ársins 2032.

Sam kvæ m t upplýsingum  á vef Hagstofu íslands nám u e ign fæ rðar

lok árs 2010. E ignfæ rðar a flah lu tde ild ir m unu sæta verulegri

a flah lu tde ilda að teknu tilliti til v irð isrýrnunar ber að afskrifa

v irð isrýrnunar sem verður á árinu 2012 m unu árlegar a fskriftir 
nema um 10 m illjö rðum  kr.

Skerðing aflahlutdeilda og virðisrýrnun

Fré upphafi fiskveiðiársins 2012 /2013  m unu a flah lu tde ild ir 
fiskiskips skerðast í ö llum  tegundum , þar sem aflah lu tde ild  hefur 
verið ú th lu tað . Skerð ingarh lu tfö llum  verður réðstafað í flo kk  2.

Úr bráðab irgðaákvæ ði II í frum va rp i til laga um s tjó rn  fiskveiða

M eta skal á reikningsskiladegi hvo rt vísbendingar eru um hvort 
eign hafi o rð ið  fy rir virð isrýrnun. Ef vísbendingar eru um 
v irð isrýrnun skal meta endu rhe im tan leg t virði eignarinnar. 
V irð isrýrnun hefur o rð ið  e f endu rhe im tan leg t virði e ignar er lægra 
en b ó k fæ rtv irð i hennar. ia s  3 6 .9  og  36 .6

í þeim tilfe llum  sem a flah lu tde ild  er e ign fæ rð í reikningsskilum  
sjávarútvegsfélaga er um skerðingu é óefnislegri eign félaganna 
að ræða sam kvæ m t bráðabirgðaékvæ ði II. Ákvæ ðið ge tu r haft 
éh rif til læ kkunar é virði a flah lu tde ilda í um ræ ddum  tegundum  í 
bökum  félaganna. Á  þetta sérstaklega við um þau fé lög  þar sem 
stór h lu ti a flah lu tde ilda er keyptur é síðastliðnum  árum  og
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Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög

Á hrif á reikningsskil vegna breytinga á fiskveiðistjórnunarkerfinu

Sérstakt veiðigjald 
hefur mjög neikvæð 
áhrif á framtíðar- 
sjóðstreymi

Veruleg virðisrýrnun 
aflahlutdeilda

Veiðigjald gjaldfært í 

þegar það fellur til

Sérstak veiðigjald og virðisrýrnun

reiknast sem söluverðmæti^ afla eða afurða^ að

Álagn ing sérstaks veiðig ja lds m un hafa verulega áhrif^til læ kkunar

virð isrýrnun vegna m innkandi fram tíðarsjóðstreym is strax á árinu 
2012 /2013  þegar sérstaka ve ið ig ja ld ið  fe llu r til. M est verður 
v irð isrýrnunin hjá þeim fé lögum  þar sem stór h luti aflah lu tde ilda

Nýtingarleyfi og reikningshaldsleg meðferð

ráða y fir a flah lu tde ild  að gangast und ir leyfi til að nýta 
a flah lu tde ild  til 20 ára frá upphafi fiskveiðiársins 2012 /2013 .

Framsal leyfisins er ekki he im ilt, hvorki að hluta né heild.

M eð sérstöku ve ið ig ja ld i er fy rirhugað  að skattleggja
auð lindarentuna sem verður til v ið nýtingu fiskveiði-
auðlindarinnar. Eigendum fiskiskipa, sem nú þegar hafa 
a flah lu tde ild ir til um ráða, býðst að gangast undir leyfi til að nýta 
þessar a flah lu tde ild ir gegn gjald i. Án leyfisins er eigendum  
skipanna óhe im ilt að nýta þær a flah lu tde ild ir sem þeir hafa fram

sérstaka veiðigjaldið," er g ja ld fæ rt í rekstrarre ikningi þegar það
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Útreikningur á umframhagnaði (rentu) samkvæmt ákvæðum frumvarpsins

Auðlindarenta

Samkvæmt frumvarpinu 
er renta það
umframfjármagn eftir að 
búið er að tryggja öðrum 
framleiðsluþáttum þ.e. 
vinnu og fjármagni,

Árgreiðsla og renta í sjávarútvegi

Sam kvæ m t 9. gr. frum varps tii laga um veið ig jö ld  skal reiknuð 
renta vera stofn til ú tre iknings á sérstöku veið ig ja ld i. í 10. gr. er 
útlis tað hvernig reikna skal rentuna.

Renta reiknast sem söluverðm æ ti afla eða afu rða sem og tek ju r 
a f sölu og leigu aflaheim ilda að frádregnum  annars vegar 
rekstrarkostnaði vegna veiða og vinnslu, öðrum  en 
fjárm agnskostnaði og afskriftum  rekstrarfjárm una, og hins vegar 
reiknaðri ávöxtun á verðm æ ti rekstrarfjárm una. Til 
rekstrarkostnaðar skal telja niðurfæ rslu keyptra aflahe im ilda í 
sam ræ m i við ákvæ ði skattalaga.

Við útre ikn ing rentu skal byggt á upplýsingum  sem Hagstofa 
íslands v innur árlega úr ska ttfram tö lum  og aflar frá fyrirtæ kjum  í 
fiskveiðum  og fiskvinnslu, ásam t upplýsingum  frá Fiskistofu.

Reiknaða ávöxtun rekstrarfjárm una, að m eð tö ldum  b irgðum , skal 
m iða við áæ tlað verðm æ ti þeirra í lok tekjuárs, 8%  í fiskveiðum , 
en 10% í fiskvinnslu, sem Hagstofa íslands v innu r árlega úr 
ska ttfram tö lum  og afla r frá fy rirtæ kjum  í fiskveiðum  og 
fiskvinnslu. V erðm æ ti skipakosts skal m iða við 
vátrygg ingarverðm æ ti skipa eins og það er ákveðið af 
vá trygg ingafé lögum  að v iðbæ ttum  20%  vegna búnaðar og tækja 
við fiskveiðar. V erðm æ ti fasteigna og annarra rekstrarfjárm una 
skal miða við bókfæ rt verð þeirra án afskrifta, að teknu tilliti til 
breytinga á vísitölu byggingarkostnaðar frá m eðalta li tekjuárs 
skattfram ta ls  til 1. apríl næst fy rir ákvörðun veiðigjaldsins.

Útreikningur á rentu í sjávarútvegi

+ Söluverðmæti afla / afurða 

+ Leiga aflaheimilda
- Rekstrarkostnaður (veiði)

- Rekstrarkostnaður (vinnsla)
 ̂ Afskriftir skattalegra aflaheimilda

Ekki innifalið í rekstrarkostnaði:
- Fjármagnskostnaður
- Afskriftir rekstrarfjármuna
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Athugasemdir varðandi aðferðarfræði við útreikning á rentu

Auðlindarenta

Sá útreikningur sem

fyrir til að reikna 
ávöxtun
rekstrarfjármuna dugir 
ekki til að geta innifalið 
að fullu bæði 
fjármagnskostnað og 
afborganir af skuldum

Ávöxtunarkrafa

Sá ú tre ikn ingu r sem frum varp ið  gerir ráð fy rir til að reikna 
ávöxtun rekstrarfjárm una dug ir ekki til að geta innifa lið  að fu llu  
bæ ði fjárm agnskostnað og a fbo rgan ir af skuldum  vegna

fjárm agnskostnað og a fbo rgan ir a f skuldum  vegna fjárfestinga 
væri eðlilegast að miða við eðlilega ávöxtunarkrö fu , 
endurkaupaverð fjárfestinga og ú tre ikn ing ja fngre iðslu  afborgana 
og vaxta á endingartím a eigna.

Ávöxtun rekstrarfjármuna

Sú að ferða rfræ ði sem no tuð  er til að reikna ávöxtun 
rekstrarfjárm una er m jög vandasöm . Kostnaður fjárm agns ge tur 
verið m jög breytilegur frá e inum  tím a til annars. Bæði LIBOR 
vextir og vaxtaálög fjárm álafyrirtæ kja þau ár sem hö fð  eru til 
h liðsjónar voru sögulega í lágmarki. Vaxtaálag íslenskra banka 
hefur þegar hæ kkað um talsvert frá v iðm iðunarárum  og a lm ennt 
er ge rt ráð fy rir að LIBOR vextir m uni hækka. Þá hefur aðgengi 
að erlendum  lánum versnað m ikið eins og kunnugt er.

í frum varp i er stuðst við vá trygg ingarverðm æ ti skipa að v iðbæ ttu  
20%  vegna veiðarfæ ra og hins vegar bókfæ rt verð annarra 
rekstrarfjárm una án afskrifta. V átryggingarverð skipa fy lg ir 
nokkurn veginn verðlagi en ekki er tek ið  t ill it  t il verðlagsbreytinga 
annarra eigna nema að m jög óverulegu leyti. V ið te ljum  að í 
þessu sam bandi væri réttara að m iða við endurnýjunarverð eigna 
hverju sinni í stað þessara stofna.

Niðurfærsla aflaheimilda

Niðurfæ rsla keyptra aflaheim ilda í samræ mi við ákvæði 
skattalaga te lst rekstrarkostnaður skv. frum varp inu  en ekkert 
t ill it  er tek ið  til gjaldfæ rslu hinna tæ plegu þriggja fjó rðu  hluta 
e ignfæ rðra aflaheim ilda, þ.e. sem sjávarútvegsfélög hafa keypt í 
öðru fo rm i en með beinum  kaupum . Ekkert t ill it  er he ldur tek ið  
til vaxta af skuldum  vegna kaupa aflaheim ilda og virð ist því ekki 
ráð fy rir því ge rt að fram tíðarrekstu r eigi að standa undir

Birgðir

Varðandi kostnað vegna fjá rb ind inga r í b irgðum  er m iðað við 
b irgðastöðu afurða sjávarútvegs í lok árs þegar hún er a lm ennt 
í lágmarki. Birgðastaða á þeim tím apunkti ge fur því ekki rétta 
m ynd af meðal b irgðastöðunn i og því ekki he ldur a f meðal 
fjá rb ind ingu  og fjárm agnskostnað i vegna hennar.

Viðskiptakröfur

Gera má ráð fy rir að óvaxtaberandi k rö fu r sjávarútvegs 
(v iðskiptakröfur) séu um fram  óvaxtaberandi skuld ir og sá 
m ism unur er þar a f le iðandi fjá rm agnaðu r með vaxtaberandi 
skuldum . í frum varp inu  er ekki tek ið  t ill it  til kostnaðar vegna
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Virðisaukning í sjávarútvegi — hlutur fiskvinnslunnar

Auðlindarenta

Verðmyndun á ferskum þorski í Bretlandi maí 2008
25

Innlend virðisaukning
i

J  Erlend virðisaukning
i
i
i
i
i
i
i
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' CIF)
Heimild: Rannsókn Háskólans á Akureyri, "Skipulagsgerð og Verðmætasköpun í Sjávarútvegi" (2008)

Álagning smásölu Smásöluverð

H é r a ð  o fa n  s já u m  v ið  d æ m i u m  v e rð m y n d u n  á fe rs k u m  þ o rs k i á 

B re tia n d s m a rk a ð i á r ið  2 0 0 8 . S m á s ö lu v e rð  t i l  n e y te n d a  þ a r í la n d i e r 

2 0 ,7  E U R /kg . A f  þ e ir r i u p p h æ ð  e ru  1 1 ,8  EUR [6 ,3  EUR +  5 ,5  EUR] 

sem  m y n d a s t á (s iand i e ða  5 8 %  [1 1 ,8 5  /  2 0 ,7 ]  a f  v irð is a u k n in g u  

v ö ru n n a r  m y n d a s t h é r á la n d i.  U m  2 7 %  [5 ,5  /  2 0 ,7 ]  a f 

h e i ld a rv irð is a u k n in g u n n i v e rð u r  t i l  v ið  v in n s lu  v ö ru n n a r  h é r á la n d i.

Stór hluti virðisauka sjávarafurða verður til 
við vinnslu á hráefni.

Auðlindarenta verður ekki til í fiskvinnslu.

í frum varp inu  er gert ráð fy rir að ve ið ig ja ld ið  reiknast a f þeirri v irð isaukningu sem verður 

Hvað er fiskvinnsla?

Fiskvinnslan fram le ið ir þá vöru sem unnin er úr hráefninu, fiski eða sjávarfangi.
Fullunnin vara er síðan seld á m arkaði, annað hvo rt til frekari vinnslu eða til endanlegs

Virðisauki i sjávarútvegi

virð isaukningunn i til hér á landi, þar af eru um 27%  tilko m in  vegna vinnsluþátta r.

verðm æ ti þess afla sem tek inn var til vinnslu hérlendis. 

í hverju fellst virðisaukningin í fiskvinnslunni ?

Virð isaukning í fiskvinnslu er afle ið ing a f tæ kn iþróun, fjé rfestingum  og hæfu starfsfó lki 
ásam t skilningi á m arkaðsaðstæ ðum  og góðum  tengslum  við endanlegan kaupanda

Auðlindarenta

A uð linda ren ta  nefnist sá um fram hagnaður sem ná ttú ruauð lind ir, eins og sjávarfang,

m yndast ekki við fu llv innslu afurða þar sem að föng  eru aðkeypt og fram le iðslan er í 
sam keppni við aðrar vinnslur.

Frumvörp til laga um stjórn fiskveiða -  Á hrif á starfandi sjávarútvegsfyrirtæki 1 3 ©  2012 Deloitte
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Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög

Afborganir af skuldum — fjárfestingar - afskriftir

Árleg fjárfestingarþörf 
til lengri tíma er um 
30% af EBITDA

Bókfærðar afskriftir 
eru af óverðleiðréttu 
stofnverði en endur- 
stofnverð og skuldir 
fylgja verðlagi og
gengi_____________

Til lengri tíma má 
gera ráð fyrir að 
árlegar afborganir 
skulda verði svipaðar 
og fjárfestingar

Fjárfestingar

lengri tíma nemi um 30%  af EBITDA afkom u gre inarinnar. Það er 
í samræ mi við h lu tfö ll fjá rfestinga é árunum  2001 til 2008.

M iðað  við fram angre inda forsendu við EBITDA afkom u ársins

sam anburðar voru g ja ld fæ rðar a fskriftir ársins 2010  einungis 12,3 
m illja rðar en þé verður að hafa í huga að þæ r eru af göm lum  
nafnverðs s to fnve rðum  sem hafa ekki verið endurm etin  í 
sam ræ m i við verð lagsbreytingar.

í þessu sam bandi verður að hafa í huga að hækkun 
byggingarvísitö lu é 5 ára tím abili 1. janúar 2006  til 1. janúar 2011 
nam 60%  og litlu m inni síðast liðin 5 ár fré deginum  í dag. Á 
sama tím a hæ kkaði gengisvísitala y fir 100% .

Afborganir af fjárfestingarskuldum

Gera má ráð fy rir að fjá rfes tinga r séu fjá rm agnaða r að stæ rstum  
hluta með lánsfjá rm ögnun en einnig e ig in fjá rm ögnun. Greiða 
þarf n iður alla fjá rm ögnun  fjárfestinga á nýtingartím a þeirra og 
má því til lengri tím a gera ráð fy rir að árlegar a fbo rgan ir nemi 
svipaðri fjá rhæ ð og fjárfestingu.

Fjárfestingar í rekstrarfjármunum sem hlutfall af 
EBITDA 2001-2008

50%

<  40%

30%

£  10%

0%

39%

47%
30% 40%

m n
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hlutfall a f EBITDA

Hlutfall a f EBITDA meðaltal 2001 - 2008

15%

23%

2008
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Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög

Aðferðafræði útreikninga - sýnidæmi

Sýnidæmi - Aflakló ehf

Rekstur

Tekjur........................................... 1.384

EBITDA........................................ 388

Afskriftir...................................... -116

Vaxtaberandi skuldir................. -1.750

Aflaheimildir (þús.þ.íg.tonn)..... 2.500

Gögn

einstaka tilfe llum  voru upplýsingar fy rir 2011 no taða r ef þær lágu

Ástæ ðan er sú að fiskveið iárið hefst 1. septem ber og er megin 
þorri aflans fy rir fiskveiðiárið ve iddur á kom andi ári. Þannig er 
m est a llur uppsjávarfiskur ve iddur á nýju ári. Þannig endurspeglar 
a flam ark sem ú th lu tað  var 1.^ septem ber 2009 best

Sýnidæmi

Til að útskýra aðferða fræ ði fy rirtæ kjagre in inga r töku m  við dæ mi 
um fyrirtæ kið  „A fla k ló  e h f"(1 sem er í veiði og vinnslu á bolfiski 
m eð um 2.500 þorskígiIdstonna aflam ark, um 387 m .kr EBITDA 
og vaxtaberandi skuld ir sem 4,3 x EBITDA.

1. Hækkun veiðigjalds

„núverand i g ja ld ". Gert er ráð fy rir að fu llt  veið ig ja ld sé lagt á 
sam kvæ m t frum varp i og reiknast það sem

Tekið er t ill it  til þess að fyrstu 30 þorskíg ild istonn hvers báts eru

1) E kk i e r  u m  ra u n v e r u le g t  f y r i r tæ k i a ð  ræ ð a

Hækkun veiðigjalds hjá Aflakló ehf

160 

140

120

100

80

60

40

20

0

1 4 3 m . k r

(Veiðigjald alls)

Hækkun á gjaldi 

Núverandi gjald

Gjald per ígildi 
Fastagjald 

Veiðigjald bolfiskur 

Veiðigjald uppsjávarf.

Fjöldi skipa (bolf.)

Útreikningur á gjaldi 
Fastagjaldið 

Bolfiskur

Bolf. afs lá ttur (30 t)

Bolf. afs lá ttur (30t - 100t), 50% 

Alls veiðigjald 

Eldra veiðigjald 
Veiðigjald 2010/2011 

Veiðigjald fy rir 

Hækkun á veiðigjaldi

2010

2010

8,00

50,36

78,29

1

20.000.000 

125.900.000 

-1.510.800 

-1.762.600

142.626.600

6,44

16.100.000

126.526.600
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Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög

Aðferðafræði útreikninga - sýnidæmi

2. Áhrif á framlegð

Á la g t veiðig ja ld fy rir árið 2010 er h luti af rekstrarkostnaði

bæ tum  við núverandi veið ig ja ld við EBITDA til þess að fá 
fram legð  án veiðigjalds. Heildarveiðigja ld (í okkar dæ m i 143

Súlan h é r t i l hæ gri sýnir fram legð  (EBITDA) á hvert þorskígildi án

• Hæ kkun ve ið ig ja lds (dökkblá súla) -5 1  kr

Veið ig ja ld sem h lu tfa ll a f EBITDA (fyrir veiðig ja ld) er svo sýnt fyrir 
neðan. Þannig fe r um 35%  af fram legð  A flak lóar ehf í greiðslu á 
ve ið ig ja ld i sem áður var 4% .

H æ k k u n  v e ið ig ja ld s  h já  A f la k ló  e h f  

Hlutur veiðigjalds a f fram legð hvers þorskígildiskílós

50 100 150 200

104 kr/þ.íg 51 kr/þ.íg 6,44 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis I Hækku n veiði gjalds

1 6 1  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg 
án veiðigjalds

4 , 0 %

Núgildandi veiðigjald 
sem hlutfall af EBITDA

I Veiðigjald

1 0 4  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg að 
frádregnu v eiðigjaldi

3 5 , 3 %

Heildarveiðigjald sem 
hlutfall af EBITDA

2. Áhrif á framlegð

F ra m le g ð  

EBITDA 

+ Veiðigjald 

EBITDA 

Veiðigjald alls 

EBITDA (eftir)

Á  hve rt íg ild i

þ íg .kg .................................

EBITDA (án veiðigjalds).

Veiðigjald...........................

Hlutur fy rirtæ kis ..............

Hækkun veiðigjalds........

Heilargjald á ígildi.............

0

2010

387.500.000 

16.100.000

403.600.000 

-142.626.600

260.973.400

2.500.000

161

6,44

104

51

57

1) E kk i e r  u m  ra u n v e r u le g t  f y r i r tæ k i a ð  ræ ð a  
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Aðferðafræði útreikninga - sýnidæmi

3. Áhrif á gjaldhæfi

Til að a thuga áh rif á g ja ldhæ fi var reiknað ú t hvaða fjá rm agn fyrirtæ ki hefðu til að 
gre iða n iðu r skuldir og arð e f t i r að hafa gre itt:

• Tekjuskatt

• Vexti a f skuldum  sínum

• Nauðsynlegar fjá rfes tinga r

Reiknuð voru áhrifin  fy rir og e ftir hæ kkun á veiðig ja ldi.

V axtaberandi sku id ir

Til vaxtaberandi skulda voru teknar langtím askuld ir við bankasto fnan ir sem og 
næsta árs a fborgun  langtím askulda. Ekki voru teknar með vaxtaberandi 
skam m tím askuld ir (sbr. Ádrá tta rlán ). Ef fé lög in  hö fðu  fen g ið  le ið ré tt lán e ftir 
reikningsskiladag eru þau lán læ kkuð til samræmis. V ið  útre ikn ing á einstaka 
fé lögum  voru verðm æ ti e ignarh lu ta  þeirra í öð rum  fé lögum  fæ rð ir til læ kkunar á 
skuldum . Vextir voru áæ tlað ir 6%

Tekjuskattur

Reiknaður tek juska ttu r er 20%

Fjárfestingar

Fjárfestingar eru m iðaðar v ið  30%  a f EBITDA, sem eru raunh lu tfö ll sam anburðarára, 
en s tjö rnendur fyrirtæ kjanna voru beðn ir um að skila inn breytingum  á þeirri nálgun 
ef þeir te ldu  þá fjá rfes tinga rþö rf ekki gefa rétta mynd a f fjá rfes tinga rþö rf sinna 
fyrirtæ kja til lengri tíma.

A fsk riftir

Þar sem fjá rfes tinga r endurspegla fram tíðara fskriftir til lengri tíma voru þær lagðar 
að jö fnu . Þar við bæ ttust a fskriftir a f skattalegu m ati veiðiheim ilda, en í frum varp inu 
ke m u rfra m  heim ild um a fs k rift irá  þeim.

Frumvörp til laga um stjórn fiskveiða -Á h r if  á starfandi sjávarútvegsfyrirtæki



Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög

Útreikningur á fjárflæði (án veiðigjalds)

Án veiðigjalds

Útrei kn á s katti
EBITDA (án veiðigjalds)

- Afskriftir

- Vextir

403.600.000

-116.250.000

-105.000.000

Útreikningur á fjárflæði (með veiðigjaldi)

Með veiðigjaldi

Útreikn á skatti
EBITDA (með veiðigjaldi) 260.973.400

- Afskriftir -116.250.000

- Afskriftir skattal. aflaheimilda -21.792.453

EBT 182.350.000 - Vextir -105.000.000

Tekjuskattur 36.470.000 EBT 17.930.947

Tekjuskattur 3.586.189

Fjárflæði

EBT 182.350.000 Fjárflæði

+ Afskriftir 116.250.000 EBT 17.930.947

- Fjárfestingar -116.250.000 + Afskriftir 138.042.453

- Tekjuskattur -36.470.000 - Fjárfestingar -116.250.000

Fjárflæði án veiðigjalds 145.880.000 - Tekjuskattur -3.586.189

Fjárflæði m.veiðigjaldi 36.137.211
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Aðferðafræði útreikninga - sýnidæmi

3. Áhrif á gjaldhæfi

Ú tre ikn ingar á fjárstreym i eru svo sýndir í sam andreginn i tö flu  sem sýnir fjárstreym i 
fyrirtæ kisins fy rir og e ftir veið ig ja ld. Til að setja upphæ ðirnar í sam hengi við 
g ja ldhæ fi fyrirtæ kisins er no tast v ið  uppgre iðslu tím a lána þ.e.a.s hversu langan tíma 
það tæ ki fyrirtæ kið  að greiða upp vaxtaberandi skuldir ef a llt fjárstreym i (e ftir vexti, 
skatta og fjárfestingar) væri no tað.

Þannig tæ ki það A flak ló  um 12 ár að endurgre iða sín lán fy rir á lagningu veiðig ja lds 
en m eð  ve ið ig ja ld i tæ ki það fy rirtæ kið  um 48 ár.

Frumvörp til laga um stjórn fiskveiða -Á h r if  á starfandi sjávarútvegsfyrirtæki



Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög

Fjárstreymi
m.kr

EBITDA (án veiðigjalds) 404

- Reiknaðir vextir -105

- Reiknaðir skattar -36

- Fjárfestingar -116

Fjárstreymi 146

| Skattasparnaður
Im.kr 2010 1

Rekstur
Veiðig ja ld....................................... 143

A fsk riftir  skattal. aflaheirrilda.... 22

x 20% ............................................ 33

Hlutfall afvaxtab.skuldum 12

- Veiðigjald alls -143

+ Skattasparnaður 33

Fjárstreymi (m.veiðigjaldi) 36

Hlutfall afvaxtab.skuldum 48

146 m.kr
(Fjárstreymi t il fjármögnunar)

12 (Ár að g reiða upp 
vaxtab. skuldir)

36 m.kr
(Fjárstreymi til fjármög nunar)

48 (Á r að gre iða  upp 
vaxtab. skuldir)
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Renta og veiðigjald

Renta og veiðigjald árið 2010
Veiðar og vinnsla

+ EBITDA (m.kr)

Botfiskur Uppsjávarf. Alls

52.712

Fastafjármunir (m.kr) 274.655

8% x verðmæti rekstrarfjármuna (veiðar)

10% x verðmæti rekstrarfjármuna (vinnsla)

- Árgreiðsla 23.415

Renta 29.297

Veiðigjald árið 2010 samkv. Frumvarpi 

Sérstakt veiðigjald 13.634

Almenna veiðigjaldið.............................................

Veiöigjald alls árið 2010...................................

10.926

60.295

5.278

5.648

5.879

63.638

334.950

28.693

34.945

19.513 

4.000

23.513
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Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög

Hér til vinstri er renta og veiðigjald samkvæmt frumvarpinu reiknað fyrir árið 2010. 

Rentan er áætluð um 35 ma.kr og veiðigjald er 23,5 ma.kr

Það virðist þó skjóta skökku við að veiðigjald skv. frumvarpi fyrir uppsjávarveiðar og 
vinnslu [5.879 m.kr] er hærra helduren rentan [5.648 m.kr] skv. frumvarpinu.
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Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög

Útreikningar á fjárstreymi sjávarútvegsins miðað við fulla greiðslu veiðigjalds

Heildartekjur ríksins af 
veiðigjaldi árið 2010.

Fyrir hækkun veiðigjalds 
tekur 18,9 ár að greiða upp 
vaxtaberandi skuldir en sá 
tími lengist í 518 ár eftir 
fyrirhugaða hækkun 
veiðigjalds.

Fjárstreymi (fyrir veiðigjald)

Reiknaður skattur 
EBITDA

+ Núverandi gjald
- Afskriftir

- Vextir 
EBT 

Skattar

Fjárstreymi 
EBT 

+ Afskriftir
- Fjárfestingar

63.638

2.300
-19.758 

-21.960 
24.219,6 

-4.844

24.220

19.758
-19.758

Fjárstreymi (eftir veiðigjald)
2010 1

Reiknaður skattur
EBITDA (án veiðigjalds) 65.938

- Veiðigjald -23.513

- Afskriftir -19.758k
- Afskriftir (skattal. aflaheimilda) -2.800K
- Vextir -21.960k

EBT -2.093

Skattar

Fjárstreymi 
EBT 

+ Afskriftir

-2.093

22.558

- Skattar -4.844 - Fjárfestingar -19.758

Fjárstreymi 19.376 - Skattar 0

Hlutfall af vaxtab.skuldum 18,9 Fjárstreymi 707

Hlutfall af vaxtab.skuldum 518,0

Þar sem fjárfestingar 
endurspegla framtíðarafskriftir til 
lengri tíma voru þær lagðar að 
jöfnu.

Heimild verður til þess að afskrifa 
aflaheimildir samkvæmt 
frumvarpinu.
Skattalegt verðmæti aflaheimilda 
er um 56 ma.kr sem afskrifast á 
20 árum eða um 2,8 ma.kr á ári.

Samkvæmt greiningu Deloitte 
eru vaxtaberandi skuldir 
sjávarútvegsins um 366 ma.kr 
árið 2010.
6% vextir eru um 22 ma.kr.

Það er uppsöfnuð 
fjárfestingarþörf í sjávarútvegi og 
útreikningar Deloitte gefa til 
kynna að nauðsynlegar 
fjárfestingar séu um 30% af 
EBITDA.

2010

0
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Áhrif frumvarpa á sjávarútvegsfélög

Yfirlitsmynd um hækkun veiðigjalds á landshluta

ÍT ÍÍ

Veiðigjald fyrirtækja í 10 gjaldhæstu sveitarfélögunum

202.192 .kr 1259 m.kr
Vestfirðir

tnt
99.117.kr

Norðurland vestra

Bæjarfélög Veiðigjald m.kr kr. á hvren íbúa Hlutfall

Vestmannaeyjabær . 3.716 886.805 15,9%

Fjarðabyggð................. .. 2.964 644.413 12,7%

Reykjavíkurborg............ . 2.678 22.544 11,5%

Akraneskaupstaður . 1.466 222.438 6,3%

Grindavíkurbær............ .. 1.436 507.247 6,2%

Akureyrarkaupstaður.... 1.379 77.114 5,9%

Hornafjörður................. . 1.308 611.259 5,6%

Snæfellsbær................ .. 817 469.484 3,5%

Ísafjörður...................... . 751 200.357 3,2%

Fjallabyggð................... .. 696 341.207 3,0%

138.893.kr

182.809.k* J Norðurland eystra

Vesturland

ÍTÍT
14.928.kr

H öfuð borgarsvæð ið

3.039
m.kr

486 m.kr
trit

ÍTtt
102.874.kr Œ ES

Suðurnes

361 .606.kr
Austurland

Veiðigjald per íbúa

Álagt veiðigjald fyrir fiskveiðiárið 
2011/2012 er 9,46 kr á hvert 
þorskígildi

208.861 .kr

Veiðigjald eins og það reiknast 
út samkvæmt ákvæðum 
frumvarpsins miðað við úthlutun 
fyrir fiskveiðiárið 2011/2012

Suðurland

714 m.kr
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Áhrif á fyrirtæki -  Niðurstöður

Útreikningar Deloitte á einstaka sjávarútvegsfélög

í  úrtakinu voru 7 5 
sjávarútvegsfélög með 
um 77% af úthlutuðu 
aflamarki.

17 félög ættu að geta 
staðið undir hækkun á 
veiðigjaldi þ.e. miðað 
við núverandi rekstur, 
félög með um 25% af 
aflaheimildum.

Urtak

D elo itte  ákvað að kanna hver áh rif hæ kkunar á veið ig ja ld i væri á 
e instök fé lög. Haft var sam band við 75 sjávarútvegsfyrirtæ ki og 
þau beðin um að senda inn ársreikninga sína fy rir árið 2010. 
Leitast var við að afla sem breiðast úrtak m eð tilliti til s tæ rðar 
fyrirtæ kjanna og m ism unandi starfsem i.

Einungis var verið að leggja m at á hvaða áh rif hæ kkun á 
ve ið ig ja ld i hefði, ekki var tek ið  t ill it  til annarra ákvæða 
frum varpanna sem skert geta reksrarhæfi starfandi 
sjávarútvegsfélaga, sbr. skerðing aflaheim ilda í svokallaða 
op inbera „p o tta "  og bann við fram sali e ftir  2032.

Flokkun

Fyrirtæ kjum  var skipt í þrjá s tæ rðarhópa e ftir ú th lu tuðum  
þorskíg ildum  fiskveið iárið 2009 /2010

• Stór, m eð a flahe im ild ir 2 .500  to n n  -  42 .000  ton n

• M illis tór, m eð a flahe im ild ir 500 ton n  -  2 .500 tonn

• Lítil, m eð a flahe im ild ir und ir 500 ton n

Niðurstöður

N iðurstöðum  var skipt í fjó ra  flokka:

Rauð -  Fyrirtæki sem ekki geta stað ið und ir hæ kkun á veiðig ja ldi.

Græn -  Félög sem eiga að geta stað ið und ir hæ kkun m iðað við 
núverandi rekstur.

Rauð/Hvít -  Félag sem þegar 
endursk ipu lagningu án tillits  til veiðigjalds.

Úrtak fyrirtækja i útreikningum Deloitte

þurfa fjárhagslega

Hlutur af úthlutuðu aflamarki

Fjöldi fyrirtækja

-  Stór - 20 -  Millistór - 26 -  Lítil - 29

Áhrif hækkunar veiðigjalds á fyrirtæki 
120

100 

I  80

I  60

|  40 n
20

0

45
17

Fjöldi fyrirtækja

Samanlagt aflamark 
í þúsundum 
þorskígildistonna

8

I----------1
Fjárhagsleg

endursk.
Græn Gul Rauð

Félagið stendur ekki undir hækkun á veiðigjaldi 

Óvissa um hvort félagið standi undir hækkun á veiðigjaldi

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi o Félagið þarfnast fjárhagslegrar endurskipulagningar
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Áhrif á fyrirtæki -  Niðurstöður

Yfirlitsmynd um áhrif hækkunar veiðigjalds á sjávarútvegsfélög

m
Félag ið  þarfnast 
fjá rhags leg ra r 
e n d u rsk ip u la g n in ga r

o
Félög sem  s tanda ekki 

u n d ir  hæ kkun á ve ið ig ja ld i

o
Ó vissa  um  hvo rt fé lag ið  
s tand i u n d ir  hæ kkun á 
ve ið ig ja ld i

o
Félag ið  á að geta s tað ið  
u n d ir  hæ kkun á 
ve ið ig ja ld i

Stór féiöa
Með 2.500 -  42.000 

þorskígiidistonn í 
afiaheimiidum

1 féiag

5 þús.þíg.tonn

0,3 ma.kr í 
veiðigjaid

10 féiög

80 þús. þíg.tonn

5,6 ma.kr í 
veiðigjaid

3 féiög

61 þús.þíg.tonn

4,1 ma.kr í 
veiðigjaid

6 féiög

83 þús.þíg.tonn

5,8 ma.kr í 
veiðigjaid

Miiiistór féiög
Með 500 -  2.500 
þorskígiidistonn í 

afiaheimiidum

4 féiög 

6 þús.þíg.tonn 

339 m.kr í veiðigjaid

19 féiög 

23 þús. þíg.tonn 

1,3 m.kr í veiðigjaid

n/a

3 féiög

2,5 þús.þíg.tonn

135 m.kr í 
veiðigjaid

Lítii féiög
Með 50-500 

þorskígiidistonn í 
afiaheimiidum

3 féiög 

0,9 þús.þíg.tonn 

41 m.kr í veiðigjaid

16 féiög 

3,5 þús. þíg.tonn 

156 m.kr í veiðigjaid

2 féiög

0,5 þús.þíg.tonn

4 m.kr í 
veiðigjaid

8 féiög

2,6 þús.þíg.tonn

101 m.kr í 
veiðigjaid
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Áhrif á fyrirtæki -  Niðurstöður

Yfirlitsmynd um áhrif hækkunar veiðigjalds á stærstu sjávarútvegsfélögin

7 0 %

6 0 %

P  5 0 %
m
LU

wT3
03

'a>
>

Félagið stendur ekki undir hækkun á veiðigjaldi 

Óvissa um hvort félagið standi undir hækkun á veiðigjaldi

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi o Félagið þarfnast fjárhagslegrar endurskipulagningar

Stærð á hringjum segir til um stærð viðkomandi fyrirtækis mælt í úthlutuðum þorskígildum

4 0 %  Stálskip hf (bls 37)

FISK Seafood hf (bls 36)

3 0 %

2 0 %

1 0 %

H e im ild : Ú tre ik n in g a r  D e lo it te

1 -  2 0  á r

HB Grandi hf (bls 33)

Vinnslustöðin (bls

Rammi ehf (bls

Hraðfrystihúsið 
Gunnvör hf (bls 01)

Eskja hf (bls 35)

38)

(bls 34)
Skinney Þinganes hf

2 0  -  4 0  á r  

Uppgreiðslutími lána

4 0  -  6 0  á r +  6 0
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Áhrif á fyrirtæki -  Niðurstöður

Yfirlitsmynd um áhrif hækkunar veiðigjalds á stærri sjávarútvegsfélög

Stærð
Framlegð

(veiðigjald sem  
hlutfall af EBITDA)

Skuldsetning 

(uppgreiðslutími lána)
Einkenni félaga

•
Félög sem standa ekki 
undir hækkun á veiðigjaldi

10 féiög 

81 þús. þíg.tonn

Um 40% af 
framiegð fer tii 

greiðsiu veiðigjaids

5,6 ma.kr í 
veiðigjaid

Fiest með hærra 
en 60 ár

Mörg þeirra með góðan rekstur (130 -  160 kr framiegð á hvert 
ígiidi) en munu ekki geta staðið við iánaskuidbindingar nema að 
tii komi afskriftir af iánum.

Dæmi um féiög: Skinney Þinganes (bis 34), Eskja (bis 35), 
Rammi (bis 39), Hraðfrystihúsið Gunnvör (bis 40)

•
Óvissa um hvort félagið 
standi undir hækkun á 
veiðigjaldi

3 féiög 

61 þús.þíg.tonn

Um 30 - 40% af 
framiegð fer tii 

greiðsiu veiðigjaids

4,1 ma.kr í 
veiðigjaid

24 -  31 ár

Mörg þeirra með góðan rekstur (150 -  250 kr framiegð á hvert 
ígiidi). Tii þess að geta staðið við skuidbindingar þurfa féiögin 
að draga úr fjárfestingu, seija eignir og/eða semja um afskriftir 
af iánum.

Dæmi um féiög: HB Grandi (bis 33), Vinnsiustöðin (bis 38)

•
Félagið á að geta staðið 
undir hækkun á veiðigjaldi

6 féiög 

83 þús.þíg.tonn

Um 18 - 35% af 
framiegð fer tii 

greiðsiu veiðigjaids

5,8 ma.kr í 
veiðigjaid

0 -  11 ár

Féiög með mjög góðan rekstur (170 -  260 kr framiegð á hvert 
ígiidi). Fiest féiaganna hafa um 30-70% af afiaheimiidum í 
uppsjávarfiski. Mörg þessara féiaga hafa nýtt hagkvæma 
afkomu tii að greiða niður skuidir sýnar og ættu því að geta 
tekist á við auknar áiögur. Aimennt eru féiögin ekki mikið 
skuidsett.

Dæmi um féiög: FISK Seafood (bis 36) og Stáiskip (bis 37)o
Félagið þarfnast 
fjárhagslegrar 
endurskipulagningar

1 féiag 

5 þús.þíg.tonn
65% a f framiegð 
fer tii greiðsiu á 

veiðigjaidi
(n/a)

Féiagið töiuvert skuidsett fyrir og með um 100 kr á þorskígiidi í 
framiegð og er því í greiðsiuerfiðieikum áður en tii aukinnar 
gjaidtöku kemur
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Áhrif á fyrirtæki -  Niðurstöður

Yfirlitsmynd um áhrif hækkunar veiðigjalds á millistór sjávarútvegsfélög

§
cn
LU

</)
ro
'xo
'a>

9 0 ° /o

8 0 %

7 0 %

6 0 %

5 0 %

4 0 %

3 0 %

2 0 %

Heimild: Útreikningar Deloitte

Félagið stendur ekki undir hækkun á veiðigjaldi 

Óvissa um hvort félagið standi undir hækkun á veiðigjaldi

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi o Félagið þarfnast fjárhagslegrar endurskipulagningar

Stærð á hringjum segir til um stærð viðkomandi fyrirtækis mælt í úthlutuðum þorskígildum

Frár hf (bls 42)

Geir h f (b s 43)

1 -  2 0  á r

Hraðfrystihús 
Hellissands (bls 41)

2 0  -  4 0  á r  

Uppgreiðslutími lána

4 0  -  6 0  á r +  6 0
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Áhrif á fyrirtæki -  Niðurstöður

Yfirlitsmynd um áhrif hækkunar veiðigjalds á millistór sjávarútvegsfélög

Stærð
Framlegð

(veiðigjald sem  
hlutfall af EBITDA)

Skuldsetning 

(uppgreiðslutími lána)
Einkenni félaga

•
Félög sem standa ekki 
undir hækkun á veiðigjaldi

19 féiög 

23 þús. þíg.tonn

Um 50-70% af 
framiegð fer tii 

greiðsiu veiðigjaids

1,3 ma.kr í 
veiðigjaid

Fiest með hærra 
en 100 ár

Mörg féiög sem eingöngu eru í útgerð með framiegð 90 -160 og 
eru mörg hver skuidsett eftir fjárfestingar í afiaheimiidum á 
undanförnum árum og geta því ekki staðið við skuidbindingar 
við hækkun á veiðigjaidi. Sum féiög með mjög góða framiegð 
ná ekki að standa undir aukinni gjaidheimtu.

Dæmi um féiög: Hraðfrystihús Heiiissands (bis 41)

•
Óvissa um hvort félagið 
standi undir hækkun á 
veiðigjaldi

(n/a) (n/a) (n/a)

•
Félagið á að geta staðið 
undir hækkun á veiðigjaldi

3 féiög 

2,5 þús.þíg.tonn

Um 33 - 45% af 
framiegð fer tii 

greiðsiu veiðigjaids

135 m.kr í 
veiðigjaid

4 -  9 ár

Féiög með mjög góðan rekstur (120 -  170 kr framiegð á hvert 
ígiidi). Féiög sem voru iítið skuidsett og ættu því að geta staðið 
undir hækkun veiðigjaids.

Dæmi um féiög: Frár (bis 42), Geir (bis 43)

o
Félagið þarfnast 
fjárhagslegrar 
endurskipulagningar

4 féiög 

6 þús.þíg.tonn

30-70% af 
framiegð fer tii 

greiðsiu veiðigjaids

339 m.kr í 
veiðigjaid

(n/a)
Féiagið töiuvert skuidsett fyrir og þrátt fyrir ágæta framiegð hjá 
þremur þeirra (120 -  180 kr ígiidi) þá eru þau öii í 
greiðsiuerfiðieikum áður en tii aukinnar gjaidtöku kemur.
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Áhrif á fyrirtæki -  Niðurstöður

Yfirlitsmynd um áhrif hækkunar veiðigjalds á minni sjávarútvegsfélög
7 0 %

6 0 %

<
|  5 0 '
m 
LU
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! §  4 0 %«o
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Félagið stendur ekki undir hækkun á veiðigjaldi 

Óvissa um hvort félagið standi undir hækkun á veiðigjaldi

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi o Félagið þarfnast fjárhagslegrar endurskipulagningar

Stærð á hringjum segir til um stærð viðkomandi fyrirtækis mælt í úthlutuðum þorskígildum

2 0 %

1 0 %

H e im ild : Ú tre ik n in g a r  D e lo it te

2 0  -  4 0  á r

Uppgreiðslutími lána

+ 4 0  á r

Frumvörp til laga um stjórn fiskveiða -  Á hrif á starfandi sjávarútvegsfyrirtæki 30 ©  2012 Deloitte



Áhrif á fyrirtæki -  Niðurstöður

Yfirlitsmynd um áhrif hækkunar veiðigjalds á minni sjávarútvegsfélög

Stærð
Framlegð

(veiðigjald sem  
hlutfall af EBITDA)

Skuldsetning 

(uppgreiðslutími lána)
Einkenni félaga

•
Félög sem standa ekki 
undir hækkun á veiðigjaldi

16 féiög 

3,5 þús. þíg.tonn

Um 20-60% af 
framiegð fer tii 

greiðsiu veiðigjaids

156 m.kr í 
veiðigjaid

Fiest með hærra 
en 100 ár

Fiest féiög sem eingöngu eru í útgerð með framiegð 90 -140 kr 
á ígiidi en mörg hver með mjög góðan rekstur með 150 kr á 
ígiidi. Það háir þeim fiestum að há skuidsetning gerir það að 
verkum að þau ná ekki að standa undir aukinni gjaidheimtu.

•
Óvissa um hvort félagið 
standi undir hækkun á 
veiðigjaldi

2 féiög 

0,5 þús.þíg.tonn

Um 20%-35% a f 
framiegð fer tii 

greiðsiu veiðigjaids

4 m.kr í  veiðigjaid

18 -  33 ár
Féiög með ágætan rekstur (100 kr framiegð á hvert ígiidi). Það 
má ekki mikið útaf bera tii þess að þau nái ekki að standa undir 
aukinni gjaidheimtu.

•
Félagið á að geta staðið 
undir hækkun á veiðigjaldi

8 féiög 

2,6 þús.þíg.tonn

Um 8 - 50% af 
framiegð fer tii 

greiðsiu veiðigjaids

101 m.kr í 
veiðigjaid

0 -  31
Féiög með mjög góðan rekstur (115 -  250 kr framiegð á hvert 
ígiidi). Féiög sem voru iítið skuidsett og ættu því að geta staðið 
undir hækkun veiðigjaids.

o
Félagið þarfnast 
fjárhagslegrar 
endurskipulagningar

3 féiög 

0,9 þús.þíg.tonn

35-70% af 
framiegð fer tii 

greiðsiu á 
veiðigjaidi

41 m.kr í veiðigjaid

(n/a)
Féiögin töiuvert skuidsett fyrir og þrátt fyrir að ágæta framiegð 
hjá tveimur þeirra (117 -  121 kr ígiidi) þá eru þau öii í 
greiðsiuerfiðieikum áður en tii aukinnar gjaidtöku kemur

Frumvörp til laga um stjórn fiskveiða -  Á hrif á starfandi sjávarútvegsfyrirtæki 3 1 ©  2012 Deloitte
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HB -  Grandí h f
V eiðar og vinnsla bolfisks og uppsjávarfisks

Vopnafjörður

757 (ÍiMit
StarfsmennAkranes

Reykjavík

Höfuðstöðvar félagsins 
eru í Reykjavík

TffT
6.590 m.kr
EBITDA rekstra rá rid  2010

Þorskígildistonn úthlutað 
fiskveiðiárið 2009/2010

0 20.000 40.000

Bolfiskur ■ Uppsjávarfiskur

■ Karfi - 12,5 (þús.þ.íg.t)

■ Þorskur - 7,3 (þús.þ.íg.t)

■ Ufsi - 3,5 (þús.þ.íg.t)

■ Grálúða - 2,8 (þús.þ.íg.t)

■ Aðrar tegundir - 3 (þús.þ.íg.t)

■ Síld - 5,5 (þús.þ.íg.t) 

Makríll - 2,8 (þús.þ.íg.t)

■ Loðna - 2,5 (þús.þ.íg.t)

■ Kolmunni - 1,5 (þús.þ.íg.t)

Áhrif á fyrirtækið:

Óvissa um hvort félagið standi undir hækkun á  veiðigjaldi

-

-

2.450

-

m.kr

267

1. H æ kkun á veiðigjaldi

3.000

2.500

2.000

1.500 

1.000

500 

0

3. Á hrif á gjaldhæ fi

F rjá ls t  f já rs tre y m i

EBITDA (án veiðigjalds)

- Reiknaðir vextir

- Reiknaðir skattar

- Fjárfestingar 

Fjárstreymi (án veiðigjalds)

Hlutfall a f vaxtab.skuldun

- Veiðigjald alls 

+ Skattasparnaður

Fjárstreymi (með veiðigjaldi) 

Hlutfall a f vaxtab.skuldun

Hækkun á gjaldi 

Núverandi gjald

2. Á hrif á fram legð

Hlutur veiðigjalds af fram legð hvers þorskígildiskílós

6.857 

-1.286 

-748 

-2.012 

2.811 

8

-2.717

601

695

31

50 100 150 200

100 k r/þ .íg

Hlutur fyrirtækis

59 k r/þ .íg 6 kr/þ.íg

I Hækku n veiði gjalds I Veiðigjald

1 6 5  k r / þ í g .

(EBITDA á þ.íg án veiðigjalds)

3 , 9 %

Núgildandi veiðigjald 
sem hlutfall af

1 0 0  k r / þ í g .

(EBITDA á þ.íg að 
frádregnu veiðigjaldi)

3 9 , 6 %

Heildarveiðigjald sem 
hlutfall af EBITDA

veiðigjald

2 . 8 1 1  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

6 9 5  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

8
(Ár að gre iða upp 
vaxtab. skuldir) 3 1

(Ár að gre iða upp 
vaxtab. skuldir)

0

30%70%
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Skinney Þinganes hf
V eiðar og vinnsla bolfisks og uppsjávarfisks

Hornafjörður

H öfuðstöðvar félagsins 
eru á Hornafirð i

225 ifiiniT
Starfsmenn TffT
2.731 m.kr
EBITDA rekstra rá rið  2010

15.012 Þorskíg ild istonn ú th lu tað
fiskve ið iá rið  2009/2010

58% 42%

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Botnfiskur Uppsjávarfiskur

\
^ 1 8 %

■ Þorskur - 4196 (þ.íg.t)

Ýsa - 1416 (þ.íg.t)

■ Humar - 797 (þ.íg.t)

Ufsi - 723 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 1586 (þ.íg.t)

Síld - 4273 (þ.íg.t) 

Loðna - 1072 (þ.íg.t) 

Makríll - 935 (þ.íg.t)

■ Kolmunni - 14 (þ.íg.t)

Áhrif á fyrirtækið:

Félagið stendur ekki undir hækkun á veiðigjaldi að óbreyttu

1. H æ kkun á veiðigjaldi

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1 . 0 2 5 m . k r

(Veiðigjald alls)

Hækkun á gjaldi 

Núverandi gjald

2. Á hrif á fram legð

Hlutur veiðigjalds a f fram legð hvers þorskígildiskílós

1-------
0

--------- 1------------
50

i
100

--------- 1--------------
150 200

120 k r/þ .íg 62 k r/þ .íg  6 kr/þ.íg

F r já ls t  f já rs tre y m i

Im .kr 1

EBITDA (án veiðigjalds) 2.829

 ̂ Reiknaðir vextir -802

- Reiknaðir skattar -241

 ̂ Fjárfestingar -820

Frjálst fjárstreym i 966

Hlutfall af vaxtab.skuldum 14

- Veiðigjald alls -1.025

+ Skattasparnaður 234

Frjálst fjárstreym i (m.veiðigjalc 175

Hlutfall af vaxtab.skuldum 76

I Hlutur fyrirtækis ■ Hækkun veiðigjalds

1 8 8  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg 
án veiðigjalds

3 , 4 %

Núgildandi veiðigjald 
sem hlutf all af

I Veiðigjald

1 2 0  k r / þ  í g .

EBITDA á þ.íg að 
frádregnu v eiðigjaldi

3 6 , 2 %

Heildarveiðigjald sem 
hlutfall af EBITDA

veiðigjald

9 6 6  m . k
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

1 7 5  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

1 4
(Ár að gre iða upp 
vaxtab. skuldir) 7 6 (Ár að gre iða upp 

vaxtab. skuldir)
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Eskja hf
Veiðar og vinnsla bolfisks og uppsjávarfisks

Eskifjörður 74,1 liiiiii
Starfsmenn TffT
2.137 m.kr
EBITDA rekstra rá rið  2010

Þorskíg ild istonn ú th lu tað  
fiskve ið iá rið  2009/2010

33%
67%

0 5.000 10.000 15.000

Bolfiskur Uppsjávarfiskur

r %

■ Þorskur - 1884 (þ.íg.t)

Ýsa - 380 (þ.íg.t)

■ Grálúða - 339 (þ.íg.t)

Ufsi - 276 (þ.íg.t)

■ Aðrar tegundir - 607 (þ.íg.t)

R % %

42%
19%

k L \ i

Síld - 2952 (þ.íg.t) 

Makríll - 1657 (þ.íg.t) 

Kolmunni - 1347 (þ.íg.t) 

Loðna - 1160 (þ.íg.t)

Áhrif á fyrirtækið:

Félagið stendur ekki undir hækkun á veiðigjaldi

1. H æ kkun á veiðigjaldi

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

3. Á hrif á gjaldhæ fi

F rjá ls t fjá rs tre y m i

8 0 4 m . k r

(Veiðigjald alls)

Hækkun á gjaldi 

Núverandi gjald

Im .kr 1

EBITDA (án veiðigjalds) 2.206

- Reiknaðir vextir -617

- Reiknaðir skattar -218

- Fjárfestingar -500

Frjálst fjárstreym i 871

Hlutfall af vaxtab.skuldum 12

- Veiðigjald alls -804

+ Skattasparnaður 176

Frjálst fjárstreym i (m.veiðigjaldi) 243

Hlutfall af vaxtab.skuldum 42

2. Á hrif á fram legð
Hlutur veiðigjalds a f fram legð hvers þorskígildiskílós

50 100 150 200 250

132 k r/þ .íg 69 k r/þ .íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis I Hækku n veiði gjalds

2 0 8  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg 
án veiðigjalds

3 , 1 %

Núgildandi veiðigjald 
sem hlutfall af

l Veiðigjald

1 3 2  k r / þ íg .

EBITDA á þ.íg að 
frádregnu v eiðigjaldi

3 6 , 5 %

Heildarveiðigjald sem 
hlutfall af EBITDA

veiðigjald

8 7 1  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

2 4 3  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

1 2
(Ár að gre iða upp vaxtab. 
skuldir) 4 2 (Ár að gre iða upp 

vaxtab. skuldir)

0
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FISK Seafood hf
Veiðar og vinnsla bolfisk

Sauðárkrókur

234 ifiiniT
Starfsmenn TffT
2.302 m.krHöfuðstöðvar félagsins 

eru á Sauðárkróki EBITDA rekstrarárið 2011

15.954 Þorskígildistonn úthlutað
fiskveiðiárið 2010/2011

0 5.000 10.000 15.000 20.000

■ Þorskur - 6160 (þ.íg.t)

Karfi - 4236 (þ.íg.t)

Grálúða - 2624 (þ.íg.t)

Ýsa - 1629 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 1297 (þ.íg.t)

Makríll - 698 (þ.íg.t)

- 0 (þ.íg.t)

- 0 (þ.íg.t)

- 0 (þ.íg.t)

Áhrif á fyrirtækið:

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi

1. H æ kkun á veiðigjaldi

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

0

3. Á hrif á gjaldhæ fi

F rjá ls t fjá rs tre y m i

9 7 3 m . k r

(Veiðigjald alls)

Hækkun á gjaldi 

Núverandi gjald

2. Á hrif á fram legð
Hlutur veiðigjalds a f fram legð hvers þorskígildiskílós

50 100 150

86 k r/þ .íg

Hlutur fyrirtækis

52 k r/þ .íg

I Hækkun veiðigjalds

6 kr/þ.íg

I Veiðigjald

Im.kr 1
EBITDA (án veiðigjalds) 2.410

- Reiknaðir vextir -123

- Reiknaðir skattar -319

- Fjárfestingar -691

Frjálst fjárstreym i 1.277

Hlutfall a f vaxtab.skuldum 2

- Veiðigjald alls -973

+ Skattasparnaður 206

Frjálst fjárstreym i (m.veiðigjaldi) 510

Hlutfall a f vaxtab.skuldum 4

1 3 8  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg 
án veiðigjalds

4 , 4 %

Núgildandi veiðigjald 
sem hlutfall af

8 6  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg að 
frádregnu v eiðigjaldi

4 0 , 4 %

Heildarveiðigjald sem 
hlutfall af EBITDA

veiðigjald

1 . 2 7 7  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

5 1 0  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

2
(Ár að gre iða upp vaxtab 
skuldir) 4 (Ár að gre iða upp 

vaxtab. skuldir)

0

96% 4%
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Stálskip ehf
Veiðar - bolfiskur

Hafnarfjörður

30 liiiiiiTi
Starfsmenn TffT
646 m.krHöfuðstöðvar félagsins 

eru í Hafnarfirði EBITDA rekstrarárið 2010

4.252 Þorskígildistonn úthlutað 
fiskveiðiárið 2009/2010

■ Þorskur - 1615 (þ.íg.t)

Karfi - 1532 (þ.íg.t)

■ Ýsa - 403 (þ.íg.t)

Ufsi - 331 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 371 (þ.íg.t)

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi

Áhrif á fyrirtækið:

1. H æ kkun á veiðigjaldi

300 

250

200

150

100

50

0

2 4 5 m . k r

(Veiðigjald alls)

Hækkun á gjaldi 

Núverandi gjald

27 m.kr

3. Á hrif á gjaldhæ fi

F rjá ls t fjá rs tre y m i

2. Á hrif á fram legð
Hlutur veiðigjalds a f fram legð hvers þorskígildiskílós

50 100 150 200

101 k r/þ .íg 51 k r/þ .íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis I Hækku n veiði gjalds

Im.kr 1
EBITDA (án veiðigjalds) 674

- Reiknaðir vextir

- Reiknaðir skattar -115

- Fjárfestingar -100

Frjálst fjárstreym i 459

Hlutfall a f vaxtab.skuldum

- Veiðigjald alls -245

+ Skattasparnaður 50

Frjálst fjárstreym i (m.veiðigjaldi) 265

1 5 9  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg 
án veiðigjalds

4 , 1 %

Núgildandi veiðigjald 
sem hlutfall af

4 5 9  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

0
(Ár að gre iða upp vaxtab. 
skuldir)

I Veiðigjald

veiðigjald

1 0 1  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg að 
frádregnu v eiðigjaldi

3 6 , 3 %

Heildarveiðigjald sem 
hlutfall af EBITDA

2 6 5  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

0 (Ár að gre iða upp 
vaxtab. skuldir)

Hlutfall a f vaxtab.skuldum

0

Frumvörp til laga um stjórn fiskveiða -  Á hrif á starfandi sjávarútvegsfyrirtæki 37 ©  2012 Deloitte



Vinnslustöðin hf
V eiðar og vinnsla bolfisk og uppsjávarfisks

Vestmannaeyjar

Höfuðstöðvar félagsins 
eru í Vestmannaeyjum EBITDA rekstrarárið 2010

1 |T  Þorskígildistonn úthlutað
J  .  /  * +  /  fiskveiðiárið 2009/2010

59% 41%

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Bolfiskur Uppsjávarfiskur

\

| ^ 13% / 21% J

■ Þorskur - 2864 (þ.íg.t)

Karfi - 1958 (þ.íg.t)

Ýsa - 1180 (þ.íg.t)

■ Ufsi - 1099 (þ.íg.t)

■ Aðrar tegundir - 2193 (þ.íg.t)

E O
Síld - 2970 (þ.íg.t) 

Makríll - 1875 (þ.íg.t)

■ Loðna - 1351 (þ.íg.t)

■ Kolmunni - 258 (þ.íg.t)

Óvissa um hvort félagið standi undir hækkun á  veiðigjaldi

Áhrif á fyrirtækið:

1. H æ kkun á veiðigjaldi

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

0

3. Á hrif á gjaldhæ fi

F rjá ls t  f já rs tre y m i

EBITDA (án veiðigjalds)

- Reiknaðir vextir

- Reiknaðir skattar

- Fjárfestingar 

Frjálst fjárstreym i

Hlutfall a f vaxtab.skuldum

- Veiðigjald alls

+ Skattasparnaður 

Frjálst fjárstreym i (m.veiðigjaldi) 

Hlutfall a f vaxtab.skuldum

1 . 0 7 3 m . k r

(Veiðigjald alls)

Hækkun á gjaldi 

Núverandi gjald

2.751

-556

-280

-795

1.120

8

-1.073 

230 

277 

33

2. Á hrif á fram legð

Hlutur veiðigjalds a f fram legð hvers þorskígildiskílós

50 100 150 200

107 k r/þ .íg 62 k r/þ .íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis I Hækkun veiðigjalds

1 7 5  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg 
án veiðigjalds

3 , 7 %

Núgildandi veiðigjald 
sem hlutfall af

1 . 1 2 0  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

8
(Ár að gre iða upp vaxtab. 
skuldir)

veiðigjald

I Veiðigjald

1 0 7  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg að 
frádregnu veiðigjaldi

3 9 , 0 %

Heildarveiðigjald sem 
hlutfall af EBITDA

2 7 7  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

3 3 (Á r að gre iða upp 
vaxtab. skuldir)

0
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Rammi hf
Veiðar og vinnsla bo lfisk

Siglufjörður

240 ifiiniT
Starfsmenn TffT
1.890 m.krH öfuðstöðvar félagsins 

eru á S ig lu firð i EBITDA rekstra rá rið  2010

13.677 Þorskíg ild istonn ú th lu tað
fiskve ið iá rið  2009/2010

■ Þorskur - 5923 (þ.íg.t)

Karfi - 1613 (þ.íg.t)

■ Grálúða - 1568 (þ.íg.t)

Ýsa - 1257 (þ.íg.t)

Aðrar tegundir - 3231 (þ.íg.t)

Einnig fékk félagið úthlutað 714 tonnum af 
loðnu og 5 tonnum af kolmunna

Áhrif á fyrirtækið:

Félagið stendur ekki undir hækkun á veiðigjaldi að óbreyttu

1. H æ kkun á veiðigjaldi

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

3. Á hrif á gjaldhæ fi

F rjá ls t f já rs tre y m i

7 8 2 m . k r

(Veiðigjald alls)

Hækkun á gjaldi 

Núverandi gjald

2. Á hrif á fram legð

Hlutur veiðigjalds a f fram legð hvers þorskígildiskílós

l------------1------------1------------1------------1------------1------------1------------1------------1
0 20 40 60 80 100 120 140 160

87 k r/þ .íg

Hlutur fyrirtækis

51 k r/þ .íg

i Hækkun veiðigjalds

6 kr/þ.íg

i  Veiðigjald

Im.kr 1
EBITDA (án veiðigjalds) 1.978

- Reiknaðir vextir -617

- Reiknaðir skattar -238

- Fjárfestingar -400

Frjálst fjárstreym i 722

Hlutfall a f vaxtab.skuldum 14

- Veiðigjald alls -782

+ Skattasparnaður 186

Frjálst fjárstreym i (m.veiðigjaldi) 126

Hlutfall a f vaxtab.skuldum 82

1 4 5  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg 
án veiðigjalds

4 , 5 %

Núgildandi veiðigjald 
sem hlutf all af

8 7  k r / þ í g .

EBITDA á þ. íg að 
frádregnu v eiðigjaldi

3 9 , 6 %

Heildarveiðigjald sem 
hlutfall af EBITDA

veiðigjald

7 2 2  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

1 4

1 2 6  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

(Ár að gre iða upp vaxtab. 
skuldir) 8 2 (Á r að gre iða upp 

vaxtab. skuldir)
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Hraðfrystihúsið Gunnvör hf
Veiðar og vinnsla - botnfiskur

^  Hnífsdalur

140
Starfsmenn

1.255 m.kr
EBITDA rekstrarárið 2011

Þorskígildistonn úthlutað 
fiskveiðiárið 2010/2011

■ Þorskur - 3775 (þ.íg.t)

Grálúða - 2258 (þ.íg.t)

Ýsa - 928 (þ.íg.t)

■ Ufsi - 587 (þ.íg.t)

i Aðrar tegundir - 1750 (þ.íg.t)

Einnig fékk félagið úthlutað um 498 tonnum 
af síld

Áhrif á fyrirtækið:

Félagið stendur ekki undir hækkun á  veiðigjaldi að óbreyttu

1. H æ kkun á veiðigjaldi

600

500

400

300

200

100

0

5 3 6 m . k r

(Veiðigjald alls)

Hækkun á gjaldi 

Núverandi gjald

60 m.kr

3. Á hrif á gjaldhæ fi

F rjá ls t f já rs tre y m i

2. Á hrif á fram legð
Hlutur veiðigjalds a f fram legð hvers þorskígildiskílós

20 40 60 80 100 120 140 160

EBITDA (án veiðigjalds) 1.316

Reiknaðir vextir -548

Reiknaðir skattar -103

Fjárfestingar -251

Frjálst fjárstreym i 414

Hlutfall af vaxtab.skuldum 22

Veiðigjald alls -541

Skattasparnaður 103

Frjálst fjárstreym i (m.veiðigjalc -24

Hlutfall af vaxtab.skuldum (n/a)

83 k r/þ .íg 51 k r/þ .íg kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis I Hækkun veiðigjalds I Veiðigjald

1 3 4  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg 
án veiðigjalds

4 , 6 %

Núgildandi veiðigjald 
sem hlutfall af

2 2
(Á r að g reiða upp 
vaxtab. skuldir)

8 3  k r / þ í g .

EBITDA á þ. íg að 
frádregnu v eiðigjaldi

4 0 , 7 %

Heildarveiðigjald sem 
hlutfall af EBITDA

veiðigjald

4 1 4  m . k
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

- 2 4  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

( n / a ) (Á r að g reiða upp 
vaxtab. skuldir)

0

6

m.kr
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Hraðfrystihús Hellissands hf
Veiðar og vinnsla botnfiskur

#næfeNsbær 8 0
Starfsmenn I  |  % I

Höfuðstöðvar félagsins 
eru í Snæfellsbæ EBITDA rekstrarárið 2011

Þorskígildistonn úthlutað 
fiskveiðiárið 2010/2011

■ Þorskur - 1649 (þ.íg.t)

Ýsa - 259 (þ.íg.t)

■ Ufsi - 77 (þ.íg.t)

■ Grálúða - 67 (þ.íg.t)

■ Aðrar tegundir - 215 (þ.íg.t)

Áhrif á fyrirtækið:

Félagið stendur ekki undir hækkun á  veiðigjaldi

1. H æ kkun á veiðigjaldi

140

120

100

80

60

40

20

0

1 2 6 m . k r

(Veiðigjald alls)

Hækkun á gjaldi 

Núverandi gjald

15 m.kr

3. Á hrif á gjaldhæ fi

F rjá ls t fjá rs tre y m i

2. Á hrif á fram legð

Hlutur veiðigjalds a f fram legð hvers þorskígildiskílós

Im.kr 1
EBITDA (án veiðigjalds) 430

- Reiknaðir vextir -180

 ̂ Reiknaðir skattar -42

- Fjárfestingar -43

Frjálst fjárstreym i 166

Hlutfall a f vaxtab.skuldum 18

- Veiðigjald alls -126

+ Skattasparnaður 32

Frjálst fjárstreym i (m.veiðigjaldi) 72

Hlutfall a f vaxtab.skuldum 42

1-----------
0

-------- 1------------------------ 1--------
50 100

--------1------------
150 200

134 k r/þ .íg 49 k r/þ .íg 6 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis i Hækkun veiðigjalds

1 8 3  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg 
án veiðigjalds

3 , 4 %

Núgildandi veiðigjald 
sem hlutf all af

1 6 6  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

1 8
(Ár að gre iða upp vaxtab. 
skuldir)

veiðigjald

i  Veiðigjald

1 3 4  k r / þ í g .

EBITD A á þ. íg að 
frádregnu v eiðigjaldi

2 9 , 2 %

Heildarveiðigjald sem 
hlutfall af EBITDA

7 2  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

4 2 (Ár að gre iða upp 
vaxtab. skuldir)

Frumvörp til laga um stjórn fiskveiða -  Á hrif á starfandi sjávarútvegsfyrirtæki 4 1 ©  2012 Deloitte



Frár ehf
Veiðar - bolfiskur

Vestmannaeyjar

13 lllÍlÍlTI
Starfsmenn TffT
100 m.kr
EBITDA rekstra rá rið  2010

Þorskíg ild istonn ú th lu tað  
fiskve ið iá rlð  2009/2010

Ysa - 339,9 (þ.íg.t)

■ Þorskur - 307,7 (þ.íg.t)

Ufsi - 124,3 (þ.íg.t)

■ Skötuselur - 29,6 (þ.íg.t) 

Aðrar tegundir - 92,8 (þ.íg.t)

Áhrif á fyrirtækið:

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi

1. H æ kkun á veiðigjaldi

60 

50

40

30

20

10

0

3. Á hrif á gjaldhæ fi

F rjá ls t  F já rs tre ym i

EBITDA (án veiðigjalds)

- Reiknaðir vextir

- Reiknaðir skattar

- Fjárfestingar 

Fjárstreymi

Hlutfall a f vaxtab.skuldum

- Veiðigjald alls

+ Skattasparnaður 

Fjárstreymi (með veiðigjaldi) 

Hlutfall a f vaxtab.skuldum

2. Á hrif á fram legð
Hlutur veiðigjalds a f fram legð hvers þorskígildiskílós

4 9 m . k r

(Veiðigjald alls)

Hækkun á gjaldi 

Núverandi gjald

107

-9

-13

-30

54

3

-49

10

15

10

20 40 60 80 100

64 k r/þ .íg

Hlutur fyrirtækis

48 k r/þ .íg

I Hækku n veiði gjalds

120

i kr/þ.íg

140

1 1 9  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg 
án veiðigjalds

5 , 4 %

Núgildandi veiðigjald 
sem hlutfall af veiðigjald

I Veiðigjald

6 4  k r / þ í g .

EBITDA á þ. íg að 
frádregnu v eiðigjaldi

4 5 , 9 %

Heildarveiðigjald sem 
hlutfall af EBITDA

5 4  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

1 5  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

3
(Ár að gre iða upp vaxtab. 
skuldir) 1 0 (Ár að gre iða upp 

vaxtab. skuldir)

0
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Geir ehf
Veiðar -  bolfiskur

92 m.kr
EBITDA rekstra rá rið  2010

Þorskígildistonn úthlutað 
fiskveiðiárið 2009/2010

■ Þorskur - 335 (þ.íg.t)

■ Skarkoli - 127 (þ.íg.t)

Ufsi - 80 (þ.íg.t)

■ Ysa - 50 (þ.íg.t)

■ Aðrar tegundir - 73 (þ.íg.t)

Á h rif á fyrirtæ kið:

Félagið á að geta staðið undir hækkun á veiðigjaldi að óbreyttu

1. H æ kkun á veiðigjaldi

40

35

30

25

20

15

10

5

0

3 6 m . k r

(Veiðigjald alls)

Hækkun á gjaldi 

Núverandi gjald

3. Á hrif á gjaldhæ fi

EBITDA (án veiðigjalds) 96

- Reiknaðir vextir -18

- Reiknaðir skattar -9

- Fjárfestingar -27

Frjálst fjárstreym i 41

Hlutfall a f vaxtab.skuldum 7

- Veiðigjald alls -36

+ Skattasparnaður 7

Frjáls fjárstreym i (m.veiðigjaldi) 13

Hlutfall a f vaxtab.skuldum 23

2. Á hrif á fram legð
Hlutur veiðigjalds a f fram legð hvers þorskígildiskílós

20 40 60 80 100 120 140 160

91 kr/þ.íg

Hlutur fyrirtækis

47 kr/þ.íg

1 Hækku n veiði gjalds

6 kr/þ.íg

1 Veiðigjald

1 4 4  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg 
án veiðigjalds

4 , 5 %

F rja ls t f ja rs tre y m i Núgildandi veiðigjald . . . 1
m.kr

sem hlutfall af EBITDA veiðigjald

4 1  m . k r
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

7
(Ár að gre iða upp vaxtab 
skuldir)

9 1  k r / þ í g .

EBITDA á þ.íg að 
frádregnu v eiðigjaldi

3 7 , 1 %

Heildarveiðigjald sem 
hlutfall af EBITDA

1 3  m . k
(Fjárstreymi til fjármögnunar)

2 3  Ár
upp vaxtab.

0
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