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Efni: Umsögn uni frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003 
með síðari breytingu (ríkisstyrkir o.fl.) Þingskjal 982- 577. mál.

Tollstjóri hefur móttekið tölvupóst frá nefndasviði Alþingis þann 27. febrúar s.l. þav 
sem embættinu var gefínn kostur á að koma á framfæri skriflegri umsögn um 
ofangreint lagafrumvarp.

Eftirfarandi eru athugasemdir og ábendingar Tollstjóra við frumvarpið:

Gerðar eru breytingar á 1. mgr. 21. gr. hafnalaga. í 3. ml. 1. mgr. 21. gr. hafnalaga 
eins og ráðgert er að hún iíti út eftir breytingar kemur eftirfarandi fram:

E f um neyðarhöfn er að rœða getur ríkislögreglustjóri, í samráði við SigUngastofmm 
Islctnds, Umhverfisstofmm og Landhelgisgœsht Islands ák\>eóiö að heimila slt'ku fari 
aógang, enda sé meiri hœtta talin a f  þv i aó farió sé utan hafhar en innan og 
almannahœtta sé ekki aitkin meó slíkri ák\>örðim.

Embætti Tollstjóra telur rétt að inn í þetta ákvæði sé bætt að einnig skuii hafa samráð 
við Tollstjóra. Skip sem koma til hafnar með þessum hætti geta haft um borð 
tollskyldar vörur eða annað það Írmanborð sem Tollstjóra ber að hafa eftirlit með. Er 
því talið nauðsynlegt að haft sé samráð við Tollstjóra áður en veitt er heimild til 
aðgangs svo hægt sé að taka afstöðu til þess hvort gerlegt sé að tollafgreiða skipið þar 
sem ráðgert er að það komi að landi og gera viðeigandi ráðstafanir til tollafgreiðslu. í 
43. gr. tollalaga nr. 88/2005 er fjallað um tollhafnir og eru tollhafnir taldar upp í 1. gr. 
reglugerðar nr. 1100/2006. I tollhöfnum mega för athafna sig án sérstakrar heimildar 
en heimiid þarf til að athafna sig þar utan, sbr. 53. gr. tollalaga. Það er því eðlilegt og 
nauðsyniegt að Tollstjóri sé með í ráðum þegar tekin er ákvörðun um veitingu 
heimiídar til aðgangs að neyðarhöfn enda getur neyðarhöfn samkvæmt skilgreiningu 
frumvarpsins verið liöfn sem ekki teist tollhöfn.
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