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Efni: Umsögn um frumvarp til breytinga á hafnalögum -  mál nr. 577

Stjórn Hafnasambands Islands hefur fjallað um fyrirliggjandi frumvarp til 
breytinga á hafnalögum. Stjórnin er sammála efni frumvarpsins og leggur 
áherslu á að það verði samþykkt sem lög frá Alþingi nú í marsmánuði. 
Meðfylgjandi umsögn þessari er sú tillaga sem fulltrúar Hafnasambands 
íslands lögðu til að yrði grundvöllur breytinga á hafnalögum og eru þau atriði 
sem þar koma fram ítrekuð sem vilji Hafnasambandsins.

Eftirfarandi vill stjórn Hafnasambands íslands koma á framfæri vegna 
frumvarpsins:

a) í meðfylgjandi bréfi til innanríkisráðherra dags. 26. september 2012 
var komið á framfæri ályktun Hafnasambandsþings sem haldið var í 
Vestmannaeyjum dagana 20. og 21. september 2012. í ályktuninni 
kemur fram afstaða fulltrúa hafnanna á Hafnasambandsþingi til 
fyrirliggjandi frumvarps. Af hálfu Hafnasambands íslands verður 
áfram unnið að þeim atriðum sem þar koma fram þó svo að þeirra sé 
ekki getið í þvf frumvarpi sem fyrir Iiggur.

b) Af hálfu Hafnasambands íslands er eindregið óskað eftir því að
eftirfarandi verði bætt við ákvæði 17. greinar hafnalaga: "Kaupandi 
afla innheimti gjaldið hjá seljanda og standi höfn skil á því" og "Sama 
á við um uppboðsmarkaði sjávarafla sbr. lög nr.79/2005." Umrædd 
málsgrein myndi því hljóða þannig: „Skipstjóra, útgerðarmanni og
eiganda skips ber að greiða til hafnargjöld [skv. a-, c-, d- og e-lið]. 
Kaupandi afla skal innheimta aflagjaldið hjá seljanda og standa höfn 
skil á því. Sama á við um uppboðsmarkaði sjávarafla sbr. lög. 
79/2005. Móttakandi vöru skal greiða til hafnargjöld.......... o.s.frv."

c) Ljóst er að við lögleiðingu frumvarpsins þarf að setja skýrar reglur um 
þau skilyrði sem hafnir þurfa að uppfylla til þess að njóta framlags 
ríkisins til endurbóta eða nýframkvæmda. Eðlilegast hefði verið að 
reglugerð um þetta efni lægi fyrir áður en frumvarpið er samþykkt af 
Alþingi. Fyrst svo er ekki þá beinir hafnasamband því til Alþingis og 
innanríkisráðherra að fullt samráð verði haft við hafnasambandið um 
þær reglur sem útfærðar verða í þessu efni.

d) í 1. grein frumvarpsins er fjallað um neyðarhafnir. Ljóst er að setja 
þarf reglugerð um atriði sem varða neyðarhafnir, en af hálfu 
Hafnasambandsins er skýr afstaða þess efnis að þær hafnir sem 
flokkaðar verði sem neyðarhafnir hafi ekki af því kostnað. Því verður
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að tryggja neyðarhöfnum skaðleysi og er óskað eftir að haft verði fullt 
samráð við hafnasambandið um útfærslu þeirra reglna sem settar 
verða um neyðarhafnir.

e) Af hálfu Hafnasambands íslands er bent á mikilvægi þess að við 
útfærslu reglna um framlög ríkisins til framkvæmda verði jafnræðis 
gætt milli hafna.

Hafnasamband íslands minnir á mikilvægi hafna landsins fyrir atvinnu- og 
efnahagslíf landsins, samgöngukerfi þess bæði innanlands og vegna viðskipta 
við útlönd.

Virðingarfyllst 
HAFNASAMBAND ÍSLANDS
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Efni: Ályktun 38. hafnasambandsþings í Vestmannaeyjum um breytingar á
hafnalögum

Hafnasamband Islands hélt hafnasambandsþing í Vestmannaeyjum dagana
20. og 21. september sl. Þar var m.a. fjallað um breytingar á hafnalögum. Á 
fundinum var m.a. samþykkt eftirt'arandi ályktun:

„38. hafnasambandsþing ha/dið í  Vestmannaeyjum dagana 20. og 21. 
september 2012 beinir þeim  tilmælum til innanríkisrádherra að a' haustþingi 
2012 verði lagt fram frumvarp t/7 breytinga á hafnalögum, sem grundvallast á 
tillögu fulltrúa Hafnasambands fs/ands f  nefnd ráðherra um efnið. 
Hafnasambandsþing telur mikilvægt að þátttaka rfkisins í  endurnýjun og 
nauðsynlegum stofnframkvæmdum við hafnir sé  óhjákvæmileg og hvetur til 
þess að samhliða t'rumvarpi verði lögð fram tillaga að reglugerð um 
framkvæmd laganna fþessu  efn i."

Pá var fjallað um þá tillögu sem fulltrúar Hafnasambands íslands gerðu í 
þeirri nefnd sem innanríkisráðherra skipaði um breytingar á hafnalögum og 
voru þingfulltrúar almennt sammála efni tillögunnar en samþykktu þó að 
leggja til eftirfandi breytingar:

/. f  13. grein er tillaga að breytingu á 24. grein laganna. Nefndin leggur til 
að við b-Hð bætist orðin „og endurbætur" og hljóði þá  „Endurnýjun og 
endurbætur á bryggju íe igu  hafnarsjóðs" og svo framvegis.

2. f  sömu grein c-lið falli út orðið „ skjó/garð" undir nýframkvæmdum og 
lagt tH að skjólgarðar verði styrkhæfir um 90%.

3. f  sömu grein c-lið verði hlutfall nýframkvæmda 60% ístað  50%.

4. f  6. grein ergerð tillaga að breytingu á 17. grein laganna. Nefndin leggur 
til að aflagjald verði að lágmarki 1,5%.

5. Hafnalaganefnd leggur til að virðisaukaskattsumhverfi hafna verði það 
sama, hvort sem rekstrarform hafnar sé höfn í  eigu sveitarfélags án 
sérstakrar hafnarstjórnar eða höfn með hafnarstjórn íe igu  sveitarfélags.

Framangreindum efnisbreytingum er hér með komið á framfæri og óskað eftir 
að þær verði teknar til til efnislegrar skoðunar við gerð endanlegs frumvarps 
um breytingar á hafnalögum.

B o r g a r t ú n i  30,  p ó s t h ó l f  81 00,  1 28 R e y k j a v í k ,  s i mi  51 5 4 9 0 0 ,  fax 51 5 4 9 0 3 ,  h a f n a s a m b a n d @ s a m b a n d . i s , w w w . h a f n a s a m b a n d . i s

mailto:hafnasamband@samband.is
http://www.hafnasamband.is


Hafnasamband íslands færir innanrfkisráðherra bestu þakkir fyrir skjóta og 
jákvæða afgreiðslu á beiðni hafnasambandsins um skipun nefndar um 
hafnalögin. Þeirri beiðn er komið á framfæri að fulltrúar Hafnasambands 
íslands fá að hitta innanríkisráðherra þegar frumvarp um breytingar á 
hafnalögum er tilbúið. Þær breytingar sem hafnasambandið leggur til á 
hafnalögum eru mikilvægar til þess að styrkja hlutverk hafna fyrir atvinnulff 
byggða og samgöngukerfi landsins.

Virði ngarfy I Ist 
HAFNASAMBAND ÍSLANDS

Gfsli Gfslason, 

formaður stjórnar Hafnasambands íslands
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Tillaga fulltrúa Hafnasam bands íslands

Frumvarp til laga 
um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003

(Lagt fyrir Alþingi á 140. löggjafarþingi 2011-2012)

1. gr.
5. tölul. 3. gr. laganna orðast svo:
Rekstur hafnar merkir að byggja, reka, viðhalda og endumýja hafnarmannvirki, 

hafnarsvæði samkvæmt staðfestu aðalskipulagi, sem og rekstur hafntengdrar atvinnuaðstöðu.

2. gr.
Við 3. gr. laganna bætist nýr töluliður sem verður 8. tölul. og orðast svo:
Neyöarhöfn er höfn, hluti hafnar eða annars öruggs skipalægis eða akkerislægis eða annað 

skýlt svæði sem Siglingastofnun Islands auðkennir til að taka á móti nauðstöddum skipum.
Við 3. gr. laganna bætist nýr töluliður sem verður 9. tölul. og orðast svo:
Sjávarafurðir eru unninn og óunninn sjávarafli, þ.e. sjávardýr önnur en spendýr, þ.m.t. 

skrápdýr, liðdýr og lindýr, sem og matvæli sem eru unnin að öllu leyti eða að hluta úr sjávarafla.

3. gr.
Við 1. mgr. 8. gr. laganna bætist nýr töluliður sem verður 4. tölul. og orðast svo:
4. Höfn í eigu íslenska ríkisins.
Við 8. gr. laganna bætast tvær nýjar málsgreinar sem orðast svo:
Höfn skv. 4. tölul. 1. mgr. skal eingöngu byggð og rekin í þeim tilgangi að tryggja 

reglubundnar samgöngur milli tveggja eða fleiri áfangastaða og skal að fullu fjármögnuð af 
ríkissjóði skv. ákvörðun Alþingis. Um stjórnun, rekstur og starfsheimildir hafna skv. 4. tölul. fer 
að öðru leiti skv. lögum sem sett skulu um slíkar hafnir.

Þar sem höfn eða hluti hafnar er ferjumannvirki skal ríkið eiga og reka mannvirkið. Þar 
sem ferjumannvirki tengist annarri hafnarstarfsemi getur ríkið gert samkomulag við eiganda 
viðkomandi hafnar um uppbyggingu og rekstur.

4. gr.
Við 14. gr. laganna bætist ný málsgrein sem orðast svo:
Eigendur hafna geta gert samning um samrekstur einstakra þátta í starfsemi hafna.

5. gr.
17. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Gjöld.
Höfn skal rekin þannig að tekjur hennar standi að minnsta kosti undir útgjöldum.
Hafnarstjóm, eiganda eða rekstraraðila hafnar er heimilt að innheimta gjöld til að standa 

undir kostnaði við rekstur hafnar og þá þjónustu sem veitt er, þ.m.t.íjánnagnskostnaði, 
afskriftum, kostnaði við endumýjun hafnarinnar, uppbyggingu, framtíðarQárfestingum, o.fl. Einn 
af framangreindum aðilum skal setja gjaldskrá fyrir höfnina til grundvallar innheimtu gjalda 
samkvæmt grein þessari.



í gjaldskrá er heimilt innheimta eítirtalin gjöld:
1. Hafnargjald sem nánar sundurliðast á eftirfarandi hátt:

a. Skipagjöld sem skiptast í bryggjugjöld og lestargjöld og eru lögð á skip og báta sem 
nota viðkomandi höfn og miðast við stærð skipa og dvalartíma í höfn.

b. Vörugjöld af vörum sem umskipað er, lestaðar eru eða losaðar í viðkomandi höfn. 
Heimilt er að skipta vörugjaldi í mismunandi flokka eftir losunar- eða löndunaraðferð.

c. Hafnsögugjöld og gjöld fyrir þjónustu hafnsögubáta.
d. Farþegagjöld og gjöld fyrir bifreiðar sem ekið er um borð eða frá borði skips.
e. Leigugjöld fyrir lóðir og svæði til lestunar og losunar á vöru.

2. Auk gjalda samkvæmt 1. tölul. er heimilt að innheimta önnur þjónustugjöld vegna 
almennrar hafnarþjónustu sem veitt er í viðkomandi höfn svo sem vegna vigtunar afla og 
sölu á vatni og rafmagni.
Skipstjóra, útgerðarmanni eða eiganda skips ber að greiða til hafnar gjöldin in solidium 

skv. a-, c- og d- lið 1. tölul. 3. mgr. Flutningsaðili, móttakandi eða sendandi vöru bcr að grciða 
gjöldin in solidum skv. b. lið. 1. töluliðar 3. mgr. Ef margir eiga vörur sem fluttar eru með sama 
skipi skal farmflytjandi sjá um innhcimtu á gjöldum og standa höfn skil á þeim. Notandi Iands ber 
ábyrgð á greiðslu gjalds skv. e-lið.

Hafnarsjóði, rekstraraðila eða eiganda hafnar er heimilt að taka gjald af eiganda 
viðlegumannvirkis innan hafnarsvæðisins til að standa straum af kostnaði vegna sameiginlegs 
rekstrar mannvirkisins.

Hafnarstjóm, rekstraraðila eða eiganda hafnar er heimilt að gera langtímasamning við 
notendur um gjöld fyrir afnot af bryggjum og aðstöðu í höfnum.

Hafnarstjóm skal veita upplýsingar um afkomu hafnar og almennar forsendur gjaldtöku 
samkvæmt gjaldskrá, sé þess krafist af notendum hafna.

Gjaldskrá skal birt með tryggum hætti þar sem m.a. skal kveðið á um fjárhæð gjalds, 
sundurliðun þess e f við á og innhcimtu. Gjöld samkvæmt þessari grein skulu renna í hafnarsjóð.

ó.gr.
A eftir 17. gr. laganna kemur ný grein, 17. gr. a, sem orðast svo ásamt fyrirsögn:

Aflagjald.
Skipstjóra, útgerðarmanni eða eiganda skips ber að greiða aflagjald af sjávarafurðum sem 

umskipað er, lestaðar eru eða losaðar í höfnum. Skal gjaldið vera minnst 1,5% og mcst 3% af 
heildaraflaverðmæti, samkvæmt gjaldskrá. Þó má aflagjald af uppsjávarfiski sem landað er með 
dælingu vera að lágmarki 1,25% . Skili ábyrgðaraðilar aflagjaldsins ekki upplýsingum um 
verðmæti aílans er heimilt að innheimta gjald sem ákveðið er í gjaldskrá miðað við þyngd.

Kaupandi afla skal innhcimta gjald skv. 1. mgr. og standa höfn skil á því. Gjaldið skal 
renna í hafnarsjóð.

7. gr.
Heiti VII. kafla laganna verði Móttökuskylda hafnar og ábyrgð eiganda skips.
21. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Móttökuskylda hafnar.
Skylt er að taka á móti skipum í höfn eftir því sem rými og aðstaða leyfir. Hafnarstjóm er 

þó heimilt að synja skipi um aðgang að höfn ef mönnum eða umhverfl er talin stafa hætta af 
komu þess til hafnar svo sem vegna mengunar, farsóttar, hættulegra efna eða geislunar eða 
eigandi skips hcfur látið hjá líða að greiða lögbundin gjöld til viðkomandi hafnar.



Óheimilt er að sigla skipi, kafbát eða öðru íljótandi fari sem knúinn er kjamorku eða ber 
kjamorku í farmi sínum inn í höfn, sbr. þó 3. mgr. Þegar bráð hætta steðjar að getur 
ríkislögreglustjóri, að höfðu samráði við Siglingastofnun íslands, Umhverfisstofnun og 
Landhelgisgæslu Islands, ákveðið að heimila slíku fari að sigla í neyðarhöfn, enda sé meiri hætta 
talin af þvi að farið sé utan hafnar en innan og að almannahætta sé ekki aukin með slíkri 
ákvörðun.

Höfn, sem telst neyðarhöfn, er skylt að taka á móti skipum í sjávarháska eftir því sem 
nánar er kveðið á um í áætlun sem Siglingastofnun Islands gerir að höfðu samráði við 
viðkomandi höfn, Landhelgisgæslu Islands og Umhverfisstofnun. Ráðherra getur sett nánari 
ákvæði um áætlunina og neyðarhafnir í reglugerð.

8. gr.
A eftir 21. gr. laganna kemur ný grein, 21. gr. a, sem orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Tryggingar vegna skipagjalda.
Skipagjöld eru tryggð með lögveði í viðkomandi skipi eða vátryggingarfé. Gengur það 

veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Heimilt er að kreíjast nauðungarsölu á skipum vegna 
vanefnda á skipagjöldum án undangengins dóms, sáttar eða fjámáms og án þess að þörf sé á 
undangenginni áskomn til eiganda.

Hafnarstjóm, eiganda eða rekstraraðila hafnar er heimilt að krefjast frekari trygginga fyrir 
greiðslu skipagjalda og fyrir kostnaði við að fjarlægja og/eða farga skipi séu taldar vemlegar líkur 
á að það lendi í reiðileysi innan hafnar.

9. gr.
Á eftir 21. gr. a laganna kemur ný grein, 21. gr. b, scm orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Abyrgó eiganda og umráðamanns.
Eigandi eða umráðamaður skips, báts, flutningstækja á landi eða annars búnaðar á 

hafnarsvæði ber ábyrgð á að viðkomandi eign sé ávallt í lagi og valdi ekki óþrifnaði, mengun 
og/eða hættu á hafnarsvæðinu. Verði um slíkt að ræða, að mati hafnarstjómar, getur hún 
fyrirskipað að úrbætur skuli gerðar innan ákveðins frests. Sinni eigandi eða umráðamaður ekki 
slíkum fyrirmælum er hafnarstjóm heimilt að láta fjarlægja hlutinn á kostnað og ábyrgð eiganda 
eða umráðamanns og færa hann í vörslur viðkomandi eða selja hlut á nauðungaruppboði án þess 
að þörf sé á undangenginni áskomn til eiganda eða umráðamanns.

10. gr.
Á eftir 21. gr. b laganna kemur ný grein, 21. gr. c, sem orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Uppboö.
Birta skal auglýsingu um uppboð skv. 21. gr. b með mest fjögurra vikna og minnst viku 

fyrirvara í dagblaði eða á annan samsvarandi hátt. Jafnframt skal eiganda eða umráðamanni 
tilkynnt skriflega um fyrirhugað uppboð og hvar og hvenær það fer fram. Það stendur ekki í vegi 
fyrir nauðungarsölu þótt tilkynningu verði ckki við komið vegna þess að eigandi eða 
umráðamaður er ekki þekktur eða finnst ekki. Skipagjöld sem njóta lögveðsréttar greiðast af 
söluandvirði með forgangsrétti á eftir kostnaði við nauðungarsölu. Um úthlutan söluandvirðist og 
framkvæmd uppboðs fer að öðm leyti eftir ákvæðum laga um nauðungarsölu eftir því sem við á.

Vitji eigandi eða umráðamaður ekki þess sem afgangs er við nauðungarsölu skv. 21. gr. b 
eða ráðstöfun skv. 1. mgr. innan árs frá sölu eða ráðstöfunardegi rennur andvirðið í ríkissjóð.



11. gr.
A eftir 21. gr. c kemur ný grein, 21. gr. d, sem orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Tryggingar vegna lóðarleigugjalda.
Lóðaleigugjöld á hafnarsvæði sem er staðfest á aðalskipulagi eru tryggð með lögveði í 

viðkomandi fasteign. Gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Heimilt er að krefjast 
nauðungarsölu á fasteign vegna vanefnda á lóðaleigugjöldum án undangengins dóms, sáttar eða 
fjámáms og án þess að þörf sé á undangenginni áskomn til eiganda.

12. gr.
3. mgr. 23. gr. laganna orðast svo:
Við tillögugerð og forgangsröðun framkvæmda skal leggja til gmndvallar mat er taki mið 

af mikilvægi hafnarmannvirkis fyrir samgöngukerfi landsins, fyrir almannahagsmuni á 
viðkomandi stað og hagkvæmni framkvæmdar. Oheimilt er að styrkja framkvæmdir með 
framlagi úr ríkissjóði sem geta raskað samkeppni milli hafna eða em ætlaðar til afnota fyrir 
einstaka aðila í flutningastarfsemi samkvæmt ákvæðum samnings um Evrópska efnahagssvæðið.

13. gr.
24. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Ríkisstyrktarframkvœmdir.Heimilt er að veita framlög úr ríkissjóði til verkefna sem falla 

undir ákvæði 25 gr. á sviði hafnargerðar á vegum hafna sem reknar eru skv. 1. og 2. tölul. 8. gr. 
Greiðsluþátttaka rikisins samkvæmt þessari grein skal taka mið af fjárhagslegri getu viðkomandi 
hafnarsjóðs til að standa undir kostnaði vegna nauðsynlegra hafnarframkvæmda, en þó aldrei vera 
meiri en greint er í 2. mgr. Skilyrði fyrir úthlutun styrkja úr ríkissjóði til framkvæmda samkvæmt 
þessari grein er að um sé að ræða framkvæmd sem hefur mikla þýðingu fyrir almannahagsmuni á 
viðkomandi stað enda raski ríkisframlagið ekki samkeppnisstöðu milli hafna samkvæmt 
ákvæðum samnings um Evrópska efnahagssvæðið.

Ríkissjóði er heimilt að styrkja:
a. Endurbyggingu og endurbætur á skjólgörðum og dýpkun þar sem reglulegrar 

viðhaldsdýpkunar er þörf.Greiðsluþátttaka ríkisins samkvæmt þessum lið skal vera allt að 90%.
b. Endumýjun á bryggju í eigu hafnarsjóðs sveitarfélags þar sem brýnt er að endumýja 

viðkomandi bryggju og niðurrif hafnarmannvirkja sem þarf að fjarlægja vegna slysahættu. . 
Greiðsluþátttaka rikisins skal vera allt að 90%.

c. Nýframkvæmd við bryggjugerð, skjólgarð og dýpkun.í innsiglingu og innan hafnar. 
Stofnkostnaður við hafnsögubáta á stöðum þar sem aðstæður í höfn og nágrenni hennar kalla á 
slíkt öryggistæki svo og löndunarkranar og hafnarvogir. Gerð skal grein fyrir nauðsyn og arðsemi 
framkvæmdarinnar. Greiðsluþátttaka ríkisins skal vcra allt að 50%. Heimild þcssi tckur ckki til 
framkvæmda í þágu einstakra fyrirtækja þar sem gerður er sérstakur afnotasamningur til lengri 
tíma.

d. Aðgerðir eiganda hafnar sem miða að því að hætta eða draga úr hefðbundnum 
hafnarrekstri. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs getur, samkvæmt sérstöku samkomulagi, numið allt að 
60% af neikvæðu eiginfé hafnar.

e. Aðgerðir hafnarsjóða vegna fyrirhugaðrar sameiningar í því skyni að tryggja 
almannahagsmuni á viðkomandi svæði með bættri afkomu, enda raski sameiningin ekki



samkcppni. Grciðsluþátttaka ríkissjóðs skal ákveðin samkvæmt samkomulagi milli viðkomandi 
hafnarsjóða annars vegar og ríkisins hins vegar.

14. gr.
1. mgr. 25. gr. laganna orðast svo:
Eigandi hafnar skal senda inn umsókn um styrk til Siglingastofnunar Islands þar sem 

lagðar skulu fram upplýsingar um viðkomandi framkvæmd, viðskiptaáætlun verkcfnisins, 
mikilvægi þess fyrir almannahagsmuni, QáiTnögnun og aðrar þær upplýsingar sem 
Siglingastofnun Islands metur fullnægjandi. Siglingastofnun Islands getur óskað frekari 
upplýsingar eða gagna telji hún þess þörf. Stofnunin vinnur úr umsóknum og tekur þær fyrir við 
endurskoðun samgönguáætlunar, sbr. 23. gr.

Við 2.mgr. 25. gr. lagana bætist eftirfarandi:
Til að öðlast framlag úr ríkissjóði til hafnarframkvæmda skv. 24. gr. þá ber viðkomandi 

höfn að hafa skilað jákvæðum rekstrarafangi að teknu tilliti til vaxta eða hafa nýtt kosti sína til 
tekjuöflunar með eðlilegum hætti.

3. mgr. 25. gr. laganna orðast svo:
Greiðsluþátttaka rikissjóðs í einstökum verkefnum skal ákveðin af Alþingi í 

samgönguáætlun og tekin til endurskoðunar á tvcggja ára fresti við endurskoðun 
samgönguáætlunar. Allar hafnarframkvæmdir sem njóta greiðsluþátttöku úr ríkissjóði skulu vera 
á svæðum sem eru í eigu hafnar eða sveitarfélaga. Hafnarmannvirki scm hlotið hafa styrk úr 
ríkissjóði skulu vera opin almennri skipaumferð eftir því sem nánar er kveðið á um í lögum, 
hafnarreglugerð viðkomandi hafnar og öðrum reglum sem um aðgengi að höfnum gilda. I 
reglugerð skal kveðið nánar á um þau skilyrði sem höfn skal uppfylla til þess að teljast styrkhæf 
samkvæmt ákvæðum 24. greinar laga þessara.

15.. gr.
Ákvæði I. til IV. til bráðabirgða falla brott.
Ákvæð V. til bráðabirgða orðast svo og verður ákvæði I. til bráðabirgða:
Þrátt fyrir ákvæði 1. málsl. 3. mgr. 18. gr. skal ekki gripið til aðgerða á grundvelli þessa 

ákvæðis fyrr en 1. Janúar 2015.

16. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta

Hafnir hafa almennt bágan rekstrargrundvöll og eru ekki í umhverfi þar sem þær geta bætt 
afkomu sína, þ.e. aukið tekjur eða deilt kostnaði af rckstri mcð því að finna samlegð með öðrum 
rekstri.Sú staða er uppi í rekstri hafna að hafnarsjóðir eru o f margir og ílestir o f smáir til að geta 
staðið undir rekstri og nauðsynlegri fjáfestingu vegna viðhalds mannvirkja og uppbyggingu nýrra 
hafnarbakka. Langt er í að allir hafnarsjóðir verði færir um að standa undir nauðsynlegri 
fjárfestingu, en svo því markmiði megi ná er skynsamlegt að fjölga sem kostur er þeim



haínarsjóðum sem geti tekist á við eðlilegan rekstur og íjárfestingar.Með því að auka sérhæfingu, 
byggja nýframkvæmdir á raunhæfara arðsemismati og forgangsraða verkefnum innan stærri 
heildar standa efni til þess að fleiri hafnir en nú er geti ráðið við verkefni sín án stuðnings ríkisins 
eða minni stuðningi en nú blasir við.

A hafnasambandsþingi haustið 2008 var fjallað um fjárhagsvanda hafna og leiðir til að 
bregðast við honum. I framhaldi af því ákvað þáverandi samgöngu- og sveitarstjómarráðherra, 
Kristján L. Möller, að skipa nefnd til að fjalla um fjárhagsstöðu hafna og koma með tillögur að 
lausnum. Nefndin skilaði niðurstöðum sínum 18. desember 2009. Meginniðurstaða nefndarinnar 
var að brýnt væri að endurskoða gmnnforsendur hafnalaganna og styrkja fjárhagsgrundvöll 
hafna, breyta fyrirkomulagi gjaldheimtu hafna sem og þeirri aðferðarfræði sem núgildandi 
hafnalög mæla fyrir um hvað viðkemur styrkjum úr ríkissjóði til hafnaframkvæmda.

I upphafí árs 2011 skipaði Innanríkisráðherra nefnd sem ætlað var að endurskoða 
gmnnforsendur hafnarlaga í þeim tilgangi að styrkja rekstrargmndvöll hafna og gera þeim kleyft 
að aðlaga sig breyttri notkun. I nefndinni sátu Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, Gísli Gíslason, 
Rúnar Guðjónsson, Siguður Ass Grétarsson og Sigurður Om Guðleifsson. Nefnin skilaði tillögu 
að frumvarpi til ráðherra i lok árs 2011.

Athugasemdir við einstakar greinarfrumvarpsins

Um 1. gr.
í greininni er að finna skilgreiningu á rekstri hafna sem er einfaldarien í núgildandi lögum, 

en efnislegt inntak er það sama.

Um 2. gr.
í 1. mgr. er skilgreining á neyðarhöfn sem nánar er fjallað um í 21. gr. laganna. 

Skilgreiningin byggir ám-lið 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/59/EB frá 27. júní 
2002 um stofnun eftirlits- og upplýsingakerfis bandalagsins fyrir umferð á sjó og um 
niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/75/EBE.

í 2. mgr. er skilgreining á sjávarafurðum vegna gjaldtöku af afla sem nánar er ijallað um í
17. gr. laganna. Fyrirmynd að skilgreiningunnier sótt í lög um sjávarafurðir nr. 55/1998.

Um 3. gr.
Með greininni er bætt við einu rekstrarformi sem mælir fyrir um að íslenska ríkið geti 

verið eigandi hafnar. Ríkið er í dag eigandi einnar hafnar, Landeyjahafnar, sbr. lög um 
Landeyjahöfn, nr. 66/2008. Er eðlilegt að ákvæði hafnalaga sem mælir fyrir um rekstarform 
endurspegli þennan vemleika.í ákvæðinu er mælt fyrir um að eignarhaldið sé takmarkað við 
hafnir i þágu samgangna milli tveggja eða fleiri áfangastaða en eigi ekki við um hafnir sem gegna 
viðtækara hlutverki, svo sem til uppskipunar sjávarafla og annarrar almennrar hafnarstarfsemi. 
Lagt er til í greininni að slíkar hafnir séu að fullu Qármagnaðar með fé úr ríkissjóði og að öðm 
leyti skulu sérlög gilda um slíkar hafnir sbr. fyrrnefndlög um Landeyjahöfn.

í Qórðu málsgrein greinarinnar er sérstaklega Qallað um ferjumannvirki og lagt til að ríkið 
bera ábyrgð á gerð og rekstri slíkra mannvirkja, enda teljast þau hluti hins almenna 
samgöngukerfis.

Um 4. gr.
í 14. gr. laganna er fjallað um samlög um rekstur hafna. I skýrslu nefndar um hvemig 

bregðast megi við fjárhagsvanda hafna frá 2009 er lagt til aðveitt sé heimild til samrekstrar um



einstaka þætti í rekstri hafna án þess að gerð sé krafa um að slík samvinna taki til hafnarstarfsemi 
í heild. I samræmi viðþetta er í 4. gr. lagt til að veitt sé heimild til samrekstrar einstakra þátta og 
þannig tryggð heimild hafna til að gera samninga sín á milli um samrekstur einstakra þátta í 
starfsemi viðkomandi hafna í hagkvæmnisskyni.

Um 5. gr.
I upphafi greinarinnar er lagt til, að danskri fyrirmynd, að hafnir skulu reknar þannig að 

tekjur skuli a.m.k. standa undir rekstri viðkomandi hafnar. Allmargar hafnir glíma við bágan 
rekstur og litlar tekjur, en nýta ekki nema að hluta til tekjustofna sína. Með ákvæðinu er lagt til að 
eigendur hafna hagi rekstri þeirra þannig að tekjur standi undir rekstri hafnarinnar. Þá er tekið 
fram að hafnarstjóm skuli semja gjaldskrá fyrir höfn og tilgreint að tekjur skuli standa undir þeirri 
þjónustu höfnin sem veitir, íjármagnskostnaði, afskriftum, kostnaði við endumýjun hafnar, 
framtíðarljárfestingum og uppbyggingu á hafnarsvæðinu. Með þessu er skýrt að tekjur hafna em 
annars vegar þjónustugjöld og hins vegar tekjur sem ætlað er að standa undir tjárfestingum. 
Einstakir tekjuliðir hafna em þjónustugjöld fyrir afmarkaða starfsemi og afnota- eða leigugjöld 
fyrir veitta aðstöðu við hafnarbakka eða á hafnarsvæði að öðm leyti.

Lagt er til að 17. grein sé skipt í tvo megin kafla annars vegar hafnagjöld og svo hins 
vegar ýmis þjónustugjöld.Undir hafnagjöld em tilgreind skipagjöld, sem em endurgjald fyrir 
aðstöðu við bryggju, vörugjöld, sem em endurgjald fyrir þá aðstöðu í landi fyrirlestun og losun á 
vörum sem fluttar em með skipum, hafnsögugjöld, sem standa undir kostnaði við þjónustu og 
íjárfestingu vegna leiðsögu skipa til hafnar, farþegargjöld, sem standa undir aðstöðu farþega á 
eða við bryggjur og leigugjöld fyrir lóðir og sérgreind svæði til geymslu á vömm og gámum. 
Framangreind gjöld, að hafnsögugjaldinu undanskyldu, em í raun gjöld sem standa eiga undir 
Qárfestingum á hafnarsvæðum og verða því ekki flokkuð sem þjónustugjöld.I öðrum tölulið 
greinarinnar er fjallað um þjónustugjöld hafna, en undir þann ílokk falla m.a. vigtar&jöld, sala á 
vatni og rafmagni, útleiga dráttarbáta, festargjöld og sorphirðugjöld. Þessi þjónustugjöld em ekki 
tæmandi talin enda er breytilegt hvaða þjónustu hafnir velja að veita auk þess sem þróun og 
breytingar í rekstri hafna leiða til þess að ný þjónusta er veitt með tilheyrandi gjaldtöku, sem lítur 
almennum reglum um þjónustugjöld.

I greininni er tilgreint hverjir beri ábyrgð á viðkomandi gjöldum og er sú upptalning 
byggð á þeirri venju sem gilt hefur og þekkist jafnframt i nágrannalöndum.

Akvæði greinarinnar um almenna upplýsingaskyldu hafna um gmndvöll gjaldtöku er 
óbreytt frá núgildandi hafnalögum.

Um 6. gr.
í 1. mgr. er lagt til að aflagjald af sjávarafúrðum verðigert að sér gjaldi sem taki mið af 

aflaverðmæti landaðs afla í stað þjónustugjalds fyrir veitta þjónustu eins og er í núgildandi 
lögum. Skal gjaldið vera mest 1,5% og mest 3,0% af heildaraflaverðmæti og renna í viðkomandi 
hafnarsjóð. Þó er gert ráð fyrir að lækka megi gjaldið í 1,25% fyrir afla sem dælt er í land. Það 
þekkist að skip sem koma með afla að landi skili ekki upplýsingum um verðmæti hans. Með því 
að heimila hafnaryfirvöldum að innheimta gjald á hvert tonn landaðs afla er séð við því.

Um 7. gr.
í tengslum við móttökuskyldu hafnaí 21. gr. laganna erí greininni lagt til að bætt sé við 

greinina heimild til að synja skipi um aðgang að höfnum í tilteknum kringumstæðum. I fyrsta lagi 
er kveðið á um að synja megi skipi komu til hafnar vegna mengunarhættu sem stafar frá skipi, 
farsóttar um borð, hættulegra efna sem skipið flytur eða vegna geislunarhættu sem af því stafar.



Þessi atriði eru til að tryggja öryggi hafna og þeirra sem þar eru í samræmi við almannahagsmuni. 
Sérstakt ákvæði varðandi um bann við móttöku kjamorkuknúinna skipa, kaíbáta og annarra 
fljótandi fara er bætt inn í greinina, en með þeirri undantekningu að í neyð skuli taka á móti 
þessum íomm í neyðarhafnir að höfðu samráði við viðkomandi stofnanir. Þá er sérstaklega 
kveðið á um að hafi eigandi skips látið hjá líða að greiða lögbundin gjöld til viðkomandi hafnar 
megi synja honum um aðgang að höfninni. Með því er leitast við að tryggja ennfrekar 
tekjugmndvöll hafna. Þá er orðalag um móttökuskyldu neyðarhafna einfaldað án þess að í því 
felist breyting á inntaki ákvæðisins.

I 2. mgr. 7. gr. er lagt til að lóðarleigugjöld á hafnarsvæðum séu tryggð með lögveði. Með 
því er samræmis gætt við heimildir sveitarfélaga hvað viðkemur öðmm lóðum i sveitarfélögum 
en lóðarleigugjöld em almennt tryggð með lögveði.

Um 8. gr.
I 8. gr. er lagt til að 2. og 3. mgr. 21. gr. núgildandi laga sé gerð að sérstakri grein. Er þetta til að 
gera framsetningu ákvæðisins skýrara og aðgengilegra.

Um 9. gr.
I 9. gr. er lagt til að 4. mgr. 21. gr. núgildandi laga sé gerð að sérstakri grein. Er þetta til að gera 
framsetningu ákvæðisins skýrara og aðgengilegra.

Um 10. gr.
I 10. gr. er lagt til að 5. og 6. mgr. 21. gr. núgildandi laga séu gerðar að sérstakri grein. Er þetta til 
að gera framsetningu ákvæðisins skýrara og aðgengilegra.

Um 11. gr.
í 11. gr. er lagt til að lóðaleigugjöld á hafnarsvæðum sem er staðfest af aðalskipulagi séu tryggð 
með lögveði í viðkomandi fasteign og gengur veðið í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Veitt er 
heimild til að kreQast nauðungarsölu á fasteign vegna vanefnda á lóðaleigugjöldum án 
undangengins dóms, sáttar eða íjárnáms og án þess að þörf sé á undangenginni áskomn til 
eiganda.

Um 12. gr.
í 12. gr. er lagt til að í 23. gr. laganna sénánar fjallað um þau atriði sem lögð skulu til grundvallar 
við tillögugerð og forgangsröðun framkvæmda en nú er í hafnalögum. Lagt er til að við það mat 
sé litið til mikilvægis viðkomandi mannvirkis fyrir samgöngukerfi landsins og almannahagsmuni 
á viðkomandi stað. Sjónarmið greinarinnar um mikilvægi fyrir byggðarlagið er fellt út enda fellur 
það undir sjónarmið um almannahagsmuni á viðkomandi stað eins og lagt er til í greininni. 
Ríkisstyrkir til framkvæmda em bundnir við verkefni sem þjóna almannahagsmunum Það 
skilyrði er einnig sett að styrkir raski hvorki samkeppni milli hafna né em ætlaðar fyrir afnot 
einstakra aðila til flutningastarfsemikyni og eru jafnframt heimilir skv. ákvæðum samningsins um 
Evrópska efnahagssvæðisins. Almennt er ekki talið að um samkeppni sé að ræða milli hafna á 
íslandi, en ákvæði 61. greinar EES samningsins kveður á um ákveðnar takmarkanir á styrkjum 
sem geta raskað samkeppni, einkum í flutningum milli landa.

Um 13. gr.
Með greinin er lagt til að ákvæðum laganna um ríkisstyrktar framkvæmdir sé breytt í 

veigamiklum atriðum. Lagt er til að styrkhæfiim framkvæmdum sé skipt í fimm megin flokka.



í fyrsta lagi er áhersla lögð á endumýjun, endurbyggingu og endurbætur á skjólgörðum og 
brimvömum í höfnum og dýpkun í innsiglingum og innan hafna þar sem reglulegra 
viðhaldsdýpkana er þörf. Tekið er út tímaákvæði um viðhaldsdýpkun á fimm ára fresti en miðað 
við að þörf á úrbótum ráði því hverju sinni hvort og hvenær sé þörf á slíkum framkvæmdum. 
Gerðar eru tvær tillögur um styrkhlutfall. Gerð er tillaga um að styrkurinn nemi 90% eins og 
núgildandi ákvæði hafnalaga kveðjur á um. Brimvarnir og dýpi hafna eru forsenda þess að hafnir 
geti gegnt hlutverki sínu. I þessum efnum er nauðsynlegt að líta til mismunandi aðstæðna á 
hverjum stað. I greininni er gert ráð fyrir að taka skuli tillit til greiðslugetu hafnarsjóða og sú 
regla höfð að leiðarljósi að hafnarsjóðir, sem nýta tekjustofna sína með eðlilegum hætti fái því 
hærri styrki sem greiðslugetan er lakari.

I öðru lagi er í greininni ákvæði um endumýjun á bryggjum i eigu hafnarsjóða 
sveitarfélaga þar sem brýnt er að endumýja viðkomandi bryggjur vegna almannahagsmuna á 
hverjum stað enda raski styrkimir ekki samkeppnisstöðu milli hafna. Einnig er tiltekið að niðurrif 
hafnarmannvirkja sem þarf að fjarlægja vegna ástands þeirra geti fallið undir styrkhæfar 
framkvæmdir. I greininni er litið til þess að hafnarsjóðum er einna brýnast að geta viðhaldið og 
endumýjað þau mannvirki sem þegar hafa verið byggð og að við ákvörðun hlutdeildar rikissjóðs í 
verkefnum sem þessum verði tekið tillit til nýtingar tekjustofna og að hlutdeild i framkvæmdum 
hækki eftir því sem greiðslugetan er lakari. Meginvandi margra íslenskra hafna felst í að þær 
skortir íjárhagslegt afl til að endumýja mannvirki sem em forsenda þess að þær teljist 
rekstrarhæfar. Með ákvæðinu er höfnum jafnframt gert kleift að láta rífa mannvirki sem ekki eru 
forsendur til að endumýja. Það skilyrði er sett að almannahagsmunir séu hafðir að leiðarljósi við 
ákvörðun um styrkhæfni framkvæmda. Það er gert til að bregðast við ábendingum 
Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisstyrki til hafnarframkvæmda sbr. ákvörðun stofnunarinnar frá
15. júli 2009, nr. 328/09/COL. í frumvarpinu er hugtakið almannahagsmunir ekki skilgreint 
sérstaklega enda ræðst það af mati hverju sinni hvaða hagsmunir teljast vera í almannaþágu.

í þriðja lagi er lagt til að ríkisstyrkir geti komið til nýframkvæmda vegna bryggjugerðar, 
skjólgarða, brimvama og dýpkunar, enda sé um að ræða framkvæmdir sem hafa mikla þýðingu 
fyrir almannahagsmuni á viðkomandi stað. Þá er einnig gert að skilyrði að styrkir ríkisins raski 
ekki samkeppnisstöðu hafna eða fyrirtækja auk þess sem gerð sé grein fyrir nauðsyn 
framkvæmda og arðsemi þeirra. Undir þessa grein er einnig felldur stofnkostnaður við 
hafnsögubáta á stöðum þar sem aðstæður í höfn og nágrenni hennar kalla á slík öryggistæki. Með 
sama hætti og í endumýjun mannvirkja skal greiðsluþátttaka ríkisins taka mið af greiðslugetu 
viðkomandi hafnarsjóðs. Þá er sá vamagli sleginn að heimild þessi taki ekki til framkvæmda í 
þágu einstakra fyrirtækja þar sem gerður er sérstakur afnotasamningur til lengri tima. I þessu 
sambandi má benda á sérhæfðar iðnaðarhafnir þar sem fyrirtæki eru með umfangsmikinn rekstur 
sem krefst hafnaraðstöðu. Eðlilegt verður að teljast að slik fyrirtæki greiði stofnkostnað 
hafnarmannvirkja með langtímasamningum við eigendur hafnar.Undir þessum lið er einnig gerð 
tillaga um styrkhæfni hafnsögubáta, löndunarkrana og hafnarvoga. Gerð er tillaga um 50% 
styrkhæfni.

í Qórða lagi er gerð tillaga um að aðgerðir eiganda hafnar sem miða að því að hætta eða 
draga úr hefðbundnum hafnarrekstri, geti hlotið styrk til þeirrar ráðstöfunar. Hér em einnig gerðar 
tvær tillögur um greiðsluþátttöku rikissjóðs.

í fímmta lagi er gert ráð fyrir ákvæði sem aðstoði hafnir við að draga úr hefðbundnum 
hafnarrekstri. Miðað er við að ríkisframlag geti numið 60% af neiðkvæðu eigin fé slíkt framlag 
myndi byggjast á sérstöku samkomulagi rikis og viðkomandi hafnar.

í sjötta lagi er lagt til að sett verði í hafnalög ákvæði sem hvetji til sameiningar hafna 
þannig að hafnarsjóðum fækki og að fleiri sjóðir verði rekstrarhæfír. Tilgangur ákvæðisins er að



tryggja almannahagsmuni á viðkomandi svæði með bættri afkomu enda raski sameiningin ekki 
samkeppni. Greiðsluþátttaka rikissjóðs skal ákveðin samkvæmt sérstöku samkomulagi og skal 
taka mið af aðstæðum á hverjum stað. Með því að auðvelda höfnum að sameinast eru likur til að 
staða fleiri hafnarsjóða styrkist

Um 14. gr.
í greininni er bætt við þremur nýjum málsgreinum. Lagt er til að allar 

hafnarframkvæmdir, sem njóta greiðsluþátttöku ríkissjóðs, skuli vera á svæðum í eigu hafnar eða 
sveitarfélags. Þá skulu ríkisstyrkt hafnarmannvirki almennt opin almennri umferð. Með þessu er 
tryggt að verkefni sem styrkt eru af almannafé nýtist í almannaþágu og séu ekki á svæðum sem 
hægt væri að takmarka aðgang að eða eru í eigu einkaaðila. Slik almenn umferð sætir þó 
takmörkunum eftir því sem fram kemur i reglugerð um hafnamál og reglugerðum einstakra hafna. 
Þá er kveðið á um að hafnir sem njóti framlaga ríkisins séu annað hvort með jákvæða 
rekstrarafkomu eða að þær nýti tekjustofna sína með eðlilegum hætti. Gert er ráð fyrir að ákvæði 
þetta verði nánar útfært í reglugerð.

Um 15. gr.
í núgildandi hafnalögum eru ákvæði til bráðabirgða um gjaldskrá hafna, rikisstyrki, 

innheimtu á sérstöku vörugjaldi og um endurskoðunamefnd. Hafa þessi ákvæði þjónað tilgangi 
sínum. Þá verður ákvæði til bráðabirgða um rikisstyrki þarflaust með tilkomu nýrra reglna um 
ríkisstyrki sem lagðar em til í fmmvarpi þessu.

Hvað varðar ákvæði V. til bráðabirgða, um aðgerðir á gmndvelli 1. málsl. 3. mgr. 18. gr., 
er lagt til að ákvæðið komi ekki til framkvæmda fyrr en 1. janúar 2015. Með núgildandi 
hafnalögum urðu nokkrar breytingar á rekstrarformi hafna. Var rekstri þeirra breytt á þann veg að 
þær falla nú undir almenn ákvæði laga um virðisaukaskatt. Ljóst er að höfn sem býr við 
neikvæðan rekstrarafgang um lengri tíma uppfyllir ekki skilyrði reglna um virðisaukskatt. Þá er 
einnig Ijóst að höfn sem rekin er með neikvæðri afkomu um lengri tíma getur tæplega staðið 
undir þeirri skilgreiningu sem kveðið er á um í V. kafla hafnalaga og fellur þvi undir málaílokk 
sveitarfélags samkvæmt IV. kafla hafnarlaga. Lagt er til að höfnum sem glíma við rekstrarvanda 
sé gefið svigrúm til að snúa rekstri hafnarsjóðsins til betri vegar eða endurskipuleggja reksturinn 
innan þess ramma sem hafnalög kveða á um. Því er gerð sú tillaga að umrætt ákvæði hafnalaga 
komi ekki til framkvæmda fyrr en 1. janúar 2015 og að frá þeim tíma byrji frestur greinarinnar að 
líða.

Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um 16. gr.


