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Um Sam tök sjávarútvegssveitarfélaga
Þau sveitarfélög sem mest eiga undir beinum störfum í sjávarútvegi, veiðum og vinnslu, 
og þar með því hvernig breytingar á lögum og reglum hafa áhrif á íbúa og störf í 
sjávarbyggðum, hafa með sér Samtök sjávarútvegssveitarfélaga, 29 sveitarfélög eru nú 
aðilar að samtökunum. Sameinuð vinna þau að auknum skilningi á stöðu 
sveitarfélaganna og íbúa þeirra þegar sjávarútvegur á í hlut. Eitt af markmiðum 
samtakanna er að auka þ e k k in g u  á g re in in n i og bæ ta ím yn d  hennar. Það skiptir 
verulegu máli fyrir þróun sjávarútvegsamfélaganna og sjálfsmynd íbúanna.

Stefna Sam taka sjávarútvegssveitarfé laga
Stefna samtakanna er að standa vörð um hagsm uni a ð ild arsve itarfé iaga  og íbúa 
þeirra í öllum málum sem tengjast nýtingu sjávarauðlindarinnar í veiðum og vinnslu. 
Meðal markmiða samtakanna er að taka þátt í m ótun reglna um g ja id tö ku  vegna  
n ýtin ga r sjá vara u ð lin d a rin n a r og sk ip tin gu  á því g ja ld i m illi r ík is  og 
sve ita rfé la ga n n a, ásamt öðrum fjárhagslegum og umhverfislegum atriðum sem 
tengjast nýtingu sjávarauðlindarinnar.

H Iutdeild í veið igjö ldum
Störfum í veiðum og vinnslu hefur fækkað mikið á seinustu árum og hefur það að stórum 
hluta bitnað á landsbyggðarsveitarfélögum. íslenskur sjávarútvegur er hagnaðardrifinn 
og þar á sér stað hagræðing, meðal annars með nýtingu nýrrar tækni sem leysir 
mannshöndina af hólmi. Sú fækkun sem orðið hefur á störfum í sjávarútvegi er mjög 
alvarleg fyrir íbúaþróun sjávarbyggðanna því fátt hefur komið í staðinn og sveitarfélögin 
mörg vanbúin að takast á við þessa fækkun. Fyrir umrædd sveitarfélög er nauðsynlegt 
að þau fái hlutdeild í veiðigjöldum til að vinna að atvinnuþróun og nýsköpun. Að mati 
samtakanna taka gildandi lög ekki tillit til þess kostnaðar er sveitarfélög verða fyrir við 
að tryggja sjávarútvegi nauðsynlega innviði og aðstæður til atvinnu- og 
verðmætasköpunar. Ekki er heldur gert ráð fyrir því að sveitarfélögum sé bætt það tjón 
sem verður þegar breytingar verða á veiðum, löndun og vinnslu leiða til þess að 
atvinnutækifærum fækkar í sveitarfélagi.

Kostnaður sveitarfélaga af sjávarútvegi
H afnarm ann virk i og hafn arstarfsem i. Þrátt fyrir að hafnarmannvirki skili tekjum 
til sveitarfélaga er Ijóst að þær tekjur standa oftast engan veginn undir þeim kostnaði 
er sveitarfélög verða fyrir við að halda úti samkeppnishæfum og viðunandi 
hafnarmannvirkjum. Á það sérstaklega við um fjárfestingakostnað.
Þjó nusta  hafna við  skip. Umsýsla og þjónusta hafnar við löndun úr stærri skipum 
er minni en við smærri skip. Almennt er hægt að segja að eftir því sem skipin eru 
minni því meiri þjónustu þurfa þau. Margar hafnir sem byggja afkomu sína af 
þjónustu við smærri báta eru í rekstrarerfiðleikum.
Fjá rfe stin g  í m annvirk jum  og innviðum . Mikil áhætta fylgir því að fjárfesta í 
hafnarmannvirkjum því aðstæður í sjávarútvegi, bæði náttúrulegar aðstæður sem og 
breytingar á veiðum og vinnslu, verða til þess að erfitt er að sjá fyrir tekjur og gjöld 
af hafnarmannvirkjum til langs tíma. Tilfærsla á löndun og/eða vinnslu getur orðið til
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þess að hafnarmannvirki sem á sínum tíma þóttu góð fjárfesting endar sem þungur 
þaggi á sveitarfélaginu.
í  mörgum tilvikum lána sveitarsjóðir hafnarsjóðum fyrir slíkum fjárfestingum, sem 
skapar áhættu fyrir skattgreiðendur.

Tekjur sveitarfélaga af sjávarútvegi
T e k ju r sve ita rfé la ga  eru fyrst og fremst útsvar af starfsfólki innan sjávarútvegs, 
fasteignagjöld af mannvirkjum og önnur þjónustugjöld.
Það er því stað se tn in g v in n slu  og löndunar sem fyrst og fremst nær að 
endurspegla hvar störfin, fasteignaskatturinn og þjónustugjöldin skila sér til 
sveitarfélags.
Stö rf sem  verða til vegna tæ kn ib reytin ga  hafa að stofni til orðið tii á 
höfuðborgarsvæ ðinu og njóta sjávarútvegssveitarfélög því ekki þess ávinnings sem 
tæknibreytingar hafa í för með sér.

Rökstuðningur fyrir hlutdeild sveitarfélaga í veiðigjöldum
Sjávarútvegssveitarfélög hafa mikla beina hagsmuni af nýtingu sjávarauðlinda.
Þau standa undir kostnaði við uppbyggingu innviða fyrir greinina og því töluverður 
kostnaður og áhætta sem lendir á þeim
Sjávarútvegssveitarfélög verða einnig fyrir neikvæðum áhrifum tækniþróunar og 
samþjöppunar í sjávarútvegi.
Ný hátæknistörf í sjávarútvegi verða að stærstum hluta til á höfuðborgarsvæðinu en 
störf tapast í sjávarútvegssveitarfélögum á landsbyggðinni.
Eðlilegt að sjávarútvegssveitarfélög fái stuðning við að skapa önnur atvinnutækifæri 
til að milda neikvæð áhrif.
Með því að veita s já va rú tv e gssv e ita rfé lö gu m  hlutdeild í ve ið ig ja ld i eru  
a u kn a r lík u r á sátt um s já varú tve g.

Skipting veiðigjalda milli sveitarfélaga
• Samtökin hafa unnið hugmyndir að reiknilíkani sem nýst getur við skiptingu tekna af 

veiðigjöldum milli sveitarfélaga. í forsendum þess líkans er litið til jöfnunar- og 
byggðasjónarmiða. Meginforsenda er að þau sveitarfélög sem hafa lagt mikið til 
sjávarútvegs í formi fjárfestinga í veiðum og vinnslu, eða hafa orðið neikvæðum 
áhrifum af breytingum í veiðum og vinnslu njóti ávinnings.

Samtökin bjóða fram þekkingu sína og reynslu við að útfæra reglur gjaldtöku vegna 
nýtingar sjávarauðlindarinnar og skiptingu á því gjaldi milli ríkis og sveitarfélaganna


