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Efni: Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á hafnalögum, mál nr. 577

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa til erindis umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 27. febrúar sl., þar sem óskað er umsagnar samtakanna um frumvarp til laga 
um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003, með síðari breytingum, 577. mál.

SVÞ, sem gæta m.a. hagsmuna fyrir fyrirtæki á sviði flutninga, hafa kynnt sér efni 
fyrirliggjandi frumvarps til laga. Benda samtökin á að þau skiluðu inn meðfylgjandi umsögn 
um drög að umræddu lagafrumvarpi til innanríkisráðuneytis þann 28. október sl. og þar sem 
frumvarpið er óbreytt hvað varðar þau atriði sem SVÞ tiltók, er sú umsögn því hér með 
ítrekuð, sjá meðfylgjandi.

SVÞ gera að öðru leyti ekki frekari athugasemdir við málið að svo stöddu.

F.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu 

Lísbet Einarsdóttir, forstöðumaður flutningasviðs.
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Innanríkisráðuneytið 
Sölvhólsgötu 7 
150 Reykjavík

Reykjavík 28. október 2012

Efni: Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á hafnalögum nr. 61/2003

Á vef innanríkisráðuneytisins liggur frétt um að drög að frumvarpi um breytingu á 
hafnalögum sé auglýst til athugasemda. Furðar SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu, sig á því 
að ráðuneytið sendi hagsmunaaðilum ekki póst til að vekja athygli á umræddri frétt svo tryggt 
sé að þeir sem eiga hagsmuna að gæta geti unnið og skilað inn umsögn. Það þykir rétt að 
árétta við ráðuneytið að senda drög að lagafrumvörpum til þeirra hagsmunaaðila sem málin 
snerta. Slíkt verklag er í samræmi við góða stjórnsýsluhætti og skyldi ávallt vera haft að 
leiðarljósi.

Örar breytingar hafa verið á hafnalögum undanfarin ár og hefur flutningasvið SVÞ bent 
ítrekað á það í fyrri umsögnum að brýn þörf sé á að stjórnvöld horfi raunsætt á allar hliðar 
málsins en ekki einvörðungu út frá þörfum og vanda hafnanna. Rekstrargrundvöllur hafna 
verður að byggja á raunhæfum rekstraráætlunum, með þarfir viðskiptavina í forgrunni.
Umrætt frumvarp er lýsandi fyrir það að ekki er tekist á vð þann vanda sem við er að etja 
heldur reynt að laga umhverfið, enn og aftur, í þágu hafnanna.

Í frétt ráðuneytisins um umrætt frumvarp segir að það sé afrakstur starfshóps um endurskoðun 
hafnalaga sem innanríkisráðherra skipaði í janúar 2011. SVÞ gagnrýna að starfshópurinn var 
aðeins skipaður fulltrúum ríkisvaldins, sbr. tvo fulltrúa hafnasambandsins, einn fulltrúa 
innanríkisráðuneytisins og einn fulltrúa frá Siglingastofun. Að því sögðu gagnrýna SVÞ að 
notendur hafnanna áttu ekki fulltrúa í starfshópunum og var því ekki að finna þversnið þeirra 
sem málið varðar heldur var um einsleitan hóp einstaklinga að ræða sem hafa ríkra, 
sameiginlegra hagsmuna að gæta. Hægt er að áætla að slík skipan í starfshóp, sem taka á til 
skoðunar málaflokk eins mikilvægan og hafnalögin, skilar einsleitri niðurstöðu sér í hag og 
undirstrika drögin að frumvarpi til hafnalaga þá áætlan.

Brýnt er að hafnarsjóðum sé búinn starfsrammi sem geri þeim kleift að takast á við eðlilegan 
rekstur, viðhald og endurnýjun án stuðnings ríkissjóðs. Fjárhagsvandi hafnana og viðvarandi 
taprekstur þeirra flestra þýðir ekki að lausn málsins felist í því að auka tekjur þeirra allra með 
áframhaldandi ríkisstyrkjum og hækkunum á gjaldskrám en hækkun á gjaldskrám í ljósi þeirra 
einokunarstöðu sem hafnirnar margar hverjar búa yfir, er eitthvað sem viðskiptavinir 
hafnanna óttast réttilega.

Með umræddum breytingum er hins vegar verið að kippa öllum þeim fyrirvörum sem gerðir 
voru við setningu hafnarlaga árið 2003, þegar gjaldskrár voru gefnar frjálsar, en þá var sú 
breyting réttlætt með því að samkeppni myndi halda verðskrám á skynsamlegu stigi og að



© SVÞI Sr:0’
gjaldtaka yrði að vera réttlætanleg með vísun í sannanlegan kostnað við þá þjónustu sem veitt 
er.

Höfnum yrði með þessum breytingum gert mögulegt að innheimta hærri upphæðir fyrir þá 
þjónustu en hún sannanlega kostar. Því er ekki lengur um að ræða gjaldtöku, heldur 
skattheimtu, sem Alþingi hefur eitt heimild til að leggja á samkvæmt stjórnarskrá.

Í þessu ljósi er enn skaðlegra að leggja til þær breytingar sem drögin mæla fyrir um, að 
höfnum sé heimilað að sameinast um ákveðna rekstrarþætti, minnka enn þá litlu samkeppni 
sem þó er, eðli málsins samkvæmt, í þessum rekstri.

Þá vilja samtökin andmæla því að flutningsaðili sé látinn bera óskipta ábyrgð á greiðslu 
vörugjalda, samkvæmt 5. gr. er varðar 17. gr. hafnalaga, b-lið 1. tölul. 3. mgr. án nokkurs 
tillit til þess hvort flutningsaðilinn annist innheimtuna eða ekki. Atriði þetta þarf að skýra og 
skilgreina betur svo samrýmist eðlilegum innheimtu- og viðskiptaháttum.

SVÞ gerir ekki athugasemdir við þá þætti frumvarpsins sem snúa að neyðarhöfnum eða 
ríkisrekstri hafna í ferjurekstri, en telur þó ekki skýrt hvaða áhrif breytingarnar hafi á stöðu 
þeirrar hafnaraðstöðu sem þjónar bæði ferjum og annarri umferð.

F.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu

Lísbet Einarsdóttir, forstöðumaður flutningasviðs.


