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Efni: Umsögn, um breytingu á hafnalögum (ríkisstyrkir ofl.), 577. mál

Landssamband íslenska útvegsmanna og Samtök atvinnulífsins skila hér 
sameiginlegri umsögn um ofangreint frumvarp.

Með frumvarpinu er aðallega stefnt að því að breyta fyrirkomulagi ríkisstyrkja við 
hafnarframkvæmdir og lögfesta að íslenska ríkið geti verið eigandi hafnar.

Samtökin telja að í 17. gr. hafnalaga sé fullnægjandi heimild fyrir gjaldskrár hafna. 
Gjaldheimildin gefi höfnum rúma heimild til að takast á við breyttar aðstæður í 
rekstri, en 17. gr. veitir hafnaryfirvöldum heimild til að ákveða eftirtalin gjöld:

1. Aflagjald
2. Bifreiðagjald
3. Bryggjugjald
4. Endursölugjald vegna rafmagns
5. Endursölugjald vegna vatns
6. Farþegagjald
7. Festargjald
8. Geymslugjald
9. Hafnargjald
10. Hafnsögugjald
11. Leigugjald fyrir afnot af mannvirkjum og tækjum
12. Leigugjald fyrir svæði til lestunar og losun vöru
13. Lestargjald
14. Leyfisgjald fyrir bryggjur og önnur mannvirki
15. Lóðargjald
16. Skipagjald
17. Sorpgjöld
18. Umsýslugjald
19. Vigtar- og skráningargjald
20. Vörugjald



Einnig er í lögum um siglingavernd, nr. 50/2005, heimild til hafna að innheimta 
farmverndargjald, hafnarverndargjald, sérstakt gjald fyrir farþega og tilfallandi 
kostnað vegna siglingaverndar.

Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. laganna skal miða við að gjaldtaka standi undir rekstri 
hafnarinnar, sbr. 5. tölul. 3. gr., þ.m.t. fjármagnskostnaði, afskriftum, kostnaði við 
endurnýjun hafnarinnar og stofnkostnaði samkvæmt langtímaáætlun hafnarinnar.

Það er mat samtakanna að a. liður 4. gr. frumvarpsins sé óþarfur og leggja til að hann 
verði felldur niður.

Samtökin hafa lengi lagt til að aflagjald miði við magn en ekki verðmæti. Samtökin 
óska eftir að sett verði inn í frumvarpið ákvæði til bráðabirgða sem kveði á um að 
stofna skuli starfshóp stjórnvalda og hagsmunaaðila sem gera eigi tillögu um að 
gjaldtöku af fiskiskipum verði breytt á þann veg að aflagjald miðist ekki við 
aflaverðmæti, heldur aflamagn eins og önnur vörugjöld.

Virðingarfyllst,

Landssamband íslenskra útvegsmanna Samtök atvinnulífsins


