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Tálknafjörður, 9. mars 2021 
2102686 ÓÞÓ

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um brevtingu á hafnalögum, nr. 61/2003, 
509. bingmál.

Vísað er í umsagnarbeiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis frá 23.02.2021 
um framvarp til laga um breytingu hafnarlögum nr. 61/2003, þingmál nr. 509. í 
frumvarpinu koma m.a. fram ákvæði um eldisgjald af eldisfiski í sjókvíum, þ.m.t. 
eldisseiði, sem umskipað er, lestaður er eða losaður í höfnum.

Það er mikilvægt fyrir alla aðila að stigin séu skref í þá átt að skýra regluverk í 
tengslum við gjaldtöku a f eldisfiski eins og gert er með þessu frumvarpi. Sérstaklega 
er ánægjulegt að sjá að við gerð frumvarpsins hefur tekið mið a f þeirri ábendingu 
Tálknafjarðarhrepps, sem kom fram í erindi til Samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins dags. 23.11.2020, að í lögunum þurfi að fjalla um flutning 
og umskipun eldisseiða. Þó er rétt að benda á, líkt og kemur fram í greinargerð með 
frumvarpinu, að þörf er á frekari leiðbeiningum stjórnvalda um útreikning gjalda 
þannig að gjaldstofn sé skýr.

Þó þær breytingar sem boðaðar eru í frumvarpinu séu skref í rétta átt er rétt að benda á 
að enn er mikið verk óunnið í þegar kemur að því lagaumhverfi sem snýr að fiskeldi í 
sjó. Hér má benda á þá ósanngjömu staðreynd að minnstur hluti þeirra opinberu 
gjalda sem greidd eru af sjóeldi inn á ijörðum rennur til sveitarfélaganna sem þó bera 
töluverðar birðar vegna þeirra opinberu verkefna sem þessi nýja og vaxandi 
atvinnugrein kallar á. Þá stöðu geta fulltrúar sveitarfélaganna einfaldlega ekki sætt sig 
við, sérstaklega ekki í þeim samfélögum þar sem fiskeldi er orðin lykilatvinnugrein 
líkt og á Tálknafirði.

Fulltrúar Tálknafjarðarhrepps eru að sjálfsögðu reiðubúnir til samtals um málefnið sé 
eftir því óskað.
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