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Reykjavík, 4. maí 2021

Nefndasvið Alþingis
b.t. umhverfis- og samgöngunefndar
Austurstræti 8-10
101 Reykjavík
nefndasvid@althingi.is

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um áhafnir skipa

Hinn 7. apríl síðastliðinn lagði samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra fram á Alþingi frumvarp 
til laga um áhafnir skipa (þskj. 1180 í 701. máli). Með frumvarpinu er lagt upp með að sameina 
fjóra lagabálka í einn og gera það að verkum að unnt verði að fækka verulega reglugerðum 
sem með einum eða öðrum hætti snerta skip. Er frumvarpið samið með einföldun í huga.

Frumvarpið hefur verið tekið til skoðunar á vettvangi SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu og 
þykir ástæða til að koma nokkrum ábendingum á framfæri. Beðist er velvirðingar á að umsögn 
þessi berst að umsagnarfresti afloknum.

Rétt er að taka fram hér í upphafi að SVÞ telja þá einföldun sem frumvarpið hefur í för með sér 
hið mesta þarfaverk. Þá er ástæða til að hrósa samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og 
ráðherra fyrir það vinnulag sem var tíðkað við frumvarpssmíðina en á öllum stigum voru 
hagsmunaaðilar upplýstir og fengu tækifæri til að koma ábendingum að. Hið sama á við um 
aðra löggjöf á sama sviði sem hefur verið til skoðunar að undanförnu í ráðuneytinu. Fyrir vikið 
hefur ríkt skilningur og traust á vinnunni. Er þetta bæði faglegt og til eftirbreytni.

Gildissvið

Í 1. og 2. mgr. 1. gr. er gildissvið frumvarpsins afmarkað. Er í 1. mgr. gert ráð fyrir að ákvæði 
þess nái að meginreglu til íslenskra skipa en það útvíkkað í 2. mgr. þannig að gildissviðið nái 
einnig til erlendra skipa, að því er varðar tiltekin atriði, sem eru notuð í atvinnuskyni á íslensku 
innsævi í 30 daga samfleytt eða samtals 90 daga á ársgrundvelli. Í sérstökum skýringum við
1. gr. í greinargerð frumvarpsins er tekið fram að til grundvallar gildissviðafmörkun erlendra 
skipa liggi sjónarmið um að eðlilegt sé að sömu öryggiskröfur séu gerðar til þeirra og íslenskra 
skipa auk þess sem samkeppnissjónarmið styðji afmörkunina. Í framhaldinu er tekið fram að 
gildissviðsútvíkkunin nái t.d. til áhafna dýpkunarskipa, dráttarskipa, farþegabáta og 
farþegaskipa í útsýnis- og skoðunarferðum.

Gildissviðsafmörkun 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins var með nokkuð öðrum hætti í þeirri útgáfu 
sem birtist á samráðsgátt stjórnvalda hinn 18. febrúar síðastliðinn.1 Þar var gert ráð fyrir að 
gildissviðið næði til áhafna erlendra skipa sem notuð eru í atvinnuskyni í íslenskri landhelgi og 
innsævi að staðaldri. Á samráðsstigi bentu SVÞ á að viðmiðið „að staðaldri" væri svo 
matskennt að óvissa mundi óhjákvæmilega skapast. Við þessu hefur nú verið brugðist í

1 Sjá á vefslóðinni: https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2920
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frumvarpsdrögunum með framangreindri „daga-reglu". Um breytinguna segir í 5. kafla 
greinargerðar frumvarpsdraganna:

Gerð hefur verið breyting á orðalagi þannig að orðin „að staðaldri" eru felld brott og 
gildissviði ákvæðisins breytt þannig að ekki er vísað til íslenskrar landhelgi. Í stað þess 
segir nú að lögin taki jafnframt til erlendra skipa sem notuð eru í atvinnuskyni á íslensku 
innsævi í 30 daga samfleytt eða samtals 90 daga á ársgrundvelli. Ekki er talið að ákvæði 
þetta komi til með að hafa áhrif á erlend vöruflutningaskip þar sem kröfur sem gerðar eru 
til slíkra skipa hér á landi eru í samræmi við alþjóðlegar kröfur.

Skilningur SVÞ er sá að breytingunni hafi m.a. verið ætlað að tryggja að vöruflutningaskip í 
millilandasiglingum féllu utan gildissviðs laganna, m.a. þar sem um áhafnir þeirra fer 
samkvæmt alþjóðlegum samningum. Á vettvangi SVÞ hefur hins vegar komið fram að 
áætlanasiglingum vöruflutningaskipa milli Íslands og annarra landa að ýmsu leyti hagað þannig 
að viðkoma sé höfð í höfnum víðsvegar um Ísland. Þannig hafa millilandasiglingar að mestu 
leyti tekið við hlutverki strandsiglinga sem hafa í raun lagst af í ljósi eftirspurnar eftir ferskum 
vörum. Samkvæmt upplýsingum SVÞ þarf dagafjöldi á ársgrundvelli að vera a.m.k. 30 rýmri 
en 90 daga markið svo tryggt sé að áhrifa lagasetningarinnar gæti ekki í slíkum 
áætlunarsiglingum.

Eins og af framangreindu leiðir telja SVÞ nokkuð skýrt að ekki hafi verið ætlunin að fella áhafnir 
vöruflutningaskipa í millilandasiglingum undir gildissvið frumvarpsins. Er enda miðað við að 
gildissviðið nái til erlendra skipa sem eru notuð í atvinnuskyni á innsævinu. Á alþjóðlegum 
vettvangi er t.d. ekki gerð krafa um þekkingu áhafna flutningaskipa í áætlanasiglingum til 
þekkingar á landslögum í öðru ríki en fánaríki. Þó millilandasiglingar flutningaskipa séu 
vissulega gerðar í atvinnuskyni á aðeins lítill hluti þeirra sér stað á íslensku innsævi og stærstur 
hluti tímans innan þess á rót sína að rekja til lestunar og affermingar.

Af framangreindum sökum leyfa samtökin sér að leggja til að eftirfarandi málslið verði bætt við
2. mgr. 1. gr. frumvarpsins:

Þó taka lögin ekki til flutningaskipa í millilandasiglingum samkvæmt áætlun.

Orðskýringar

Töluverðan fjölda orðskýringa er að finna í 2. gr. frumvarpsins og snúa nokkrar þeirra að stöðu 
skipverja, t.d. annar vélstjóri, áhöfn, fiskari, skipherra, skipstjóri, skipstjórnarmaður, skipverji, 
stýrimaður, undirvélstjóri, vélavörður, vélstjórnarmaður, yfirstýrimaður og yfirvélstjóri.

Á almennum nótum vekur það nokkra athygli að hugtökin háseti og bátsmaður er ekki að finna 
í orðskýringunum. Orðið fiskari er notað í stað orðsins fiskimaður á grundvelli kynjasjónarmiða 
en það tekur augljóslega aðeins til áhafna á fiskiskipum og -bátum.

Án þess að SVÞ hafi sérstaka skoðun á fjarveru orðanna háseti og bátsmaður í frumvarpinu 
velta þau því fyrir sér af hvaða sökum lítt er um þau getið í frumvarpinu. Er þá ekki síst haft í 
huga hve notkun orðanna er algeng í starfsemi útgerða.
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Gæðastjórnunarkerfi, námskrá o.fl.

Í 3. gr. frumvarpsins er fjallað um menntun og þjálfun áhafna sem verður á herðum 
framhaldsskóla og fræðslustofnana. Í 2. mgr. lagagreinarinnar er kveðið á um að nám og 
kennsla skuli vera samkvæmt viðurkenndu gæðastjórnunarkerfi. Þá kemur fram að 
Samgöngustofu verði gert að viðhafa eftirlit með námskrá, skrám og kennslu í 
framhaldsskólum í tilteknu samhengi. Í lokamálsgrein 24. gr. er gert ráð fyrir að Samgöngustofa 
hafi eftirlit með að skráningar- og ráðningarþjónusta skipverja uppfylli kröfur 
alþjóðaskuldbindinga.

Á vettvangi SVÞ eru fyrirtæki sem sérhæfa sig almennt í yfirferð gæðastjórnunarkerfa og eftirliti 
með samræmi, hæfni og gæðum. SVÞ hafa verið óþreytandi við að benda á að Íslendingar eru 
ekki komnir langt í því að fela viðurkenndum einkaaðilum að annast viðeigandi hluta eftirlits og 
skilgreina hlutverk opinberra stofnana sem stjórnsýslu sem einkum fæst við undirbúning og 
töku ákvarðana.

Í ljósi framangreinds skora SVÞ á umhverfis- og samgöngunefnd að bæta við 2. mgr. 3. gr. og
3. mgr. 24. gr. frumvarpsins heimild Samgöngustofu til að fá faggiltum aðilum það verkefni að 
gera úttektir á gæðastjórnunarkerfum og annast eftirlit með námskrá, námi og kennslu í 
framhaldsskólum.

Fjarskiptamaður

Á almennum nótum er rétt að benda á að eiginlegir fjarskiptamenn eru ekki lengur um borð 
skipum en um þá er fjallað í 20. gr. frumvarpsins.

Kvörtun

Í 2. mgr. 22. gr. frumvarpsins er m.a. fjallað um hvernig Samgöngustofu beri að fara með 
kvartanir vegna fyrirkomulags vinnu- og hvíldartíma og skipulag vakta. Í lokamálslið 
málsgreinarinnar er gert ráð fyrir nafnleynd þess sem leggur kvörtun fram.

Í framangreindu samhengi er rétt að benda á að Persónuvernd hefur fjallað um nafnleynd og 
má í því samhengi t.d. vísa til fréttar stofnunarinnar frá 7. september 2009, þar sem eftirfarandi 
kom m.a. fram:

Einnig segir í svari Persónuverndar að ekki sé hægt að útiloka að nafnlausar ábendingar 
til stjórnvalda geti við ákveðnar aðstæður átt rétt á sér, s.s. þegar sendandi er ekki í aðstöðu 
til að koma fram undir nafni. Þó sé, í ljósi almennra sjónarmiða um einkalífsrétt, gagnsæi, 
sanngirni og vandaða stjórnsýslu, eðlilegt að slíkt heyri til algerra undantekninga. Vafa sé 
undirorpið að hægt sé að taka upp almenna framkvæmd á ákveðnum sviðum 
stjórnsýslunnar um nafnleysi tilkynnenda nema að það styðjist við sérstaka lagaheimild.
Sem dæmi um slíka lagaheimild er í svari Persónuverndar bent á 19. gr. barnaverndarlaga 
nr. 80/2002. Þar segir að hver skuli segja á sér deili sem sendir tilkynningu til 
barnaverndarnefndar en ósk um nafnleynd virt nema sérstakar ástæður mæli gegn því.

Almennt þurfa sérstök rök, sem grundvallast á hagsmunamati kvartanda og þess sem kvartað 
er undan, að liggja til grundvallar lögbundinni nafnleynd. Verður í því samhengi m.a. að gera 
grein fyrir því hvað það er sem réttlætt getur takmarkanir á rétti þess sem kvartað er undan til

SVÞ • Borgartúni 35 • 105 Reykjavík • Sími 511 3000 • svth@svth.is • www.svth.is

mailto:svth@svth.is
http://www.svth.is


/ | ^  I Samlök^ o V P “ 9

að bera hönd fyrir höfuð sér og e.t.v. takast við kvartanir sem eru lagðar fram án tilefnis eða 
jafnvel í annarlegum tilgangi.

Í lagalegu samhengi telja SVÞ rétt að 2. mgr. 22. gr. frumvarpsins verði tekin til nánari 
skoðunar, e.t.v. að höfðu samráði við Persónuvernd.

Stjórnvaldssektir

Í 33. gr. frumvarpsins er að finna ákvæði sem heimila álagningu stjórnvaldssekta vegna brota 
gegn tilteknum ákvæðum þess.

Stjórnvaldssektaákvæði eru orðin mjög algeng í íslenskri löggjöf á ýmsum sviðum. Til 
grundvallar liggja oftlega þau rök að um viðurhlutaminna, einfaldara og ódýrara úrræði sé að 
ræða en refsimeðferð á vettvangi ákæruvalds. Er þá ekki síst horft á úrræðið frá sjónarhóli 
þess sem sektum þarf að sæta. Það kann að vera rétt á tilteknum sviðum en ekki öðrum. 
Ákvæði stjórnsýslulaga gilda um ákvörðunartöku um álagningu stjórnvalssekta, þ.m.t. 
meðalhófsregla, en á móti eru lögmætis- og sönnunarkröfur jafnan að nokkru veikari. Hafa ber 
hins vegar í huga að stjórnvaldssektir geta verið mjög íþyngjandi og því þurfa sterk rök að liggja 
til grundvallar tilvist þeirra.

Að mati SVÞ skortir á að þörfin fyrir heimild til álagningar stjórnvaldssekta sé greind í 
greinargerð frumvarpsins, þ.e. hvaða hagsmunir það eru sem krefjast slíkra heimilda og 
hvernig þeir verða vegnir á móti réttaröryggissjónarmiðum. Hafa ber í huga að skv. 35. gr. 
verður einnig heimilt að refsa fyrir brot gegn lögunum en þar virðist mega benda á að 
verknaðarlýsingar uppfylla vart nútímaskilyrði.

SVÞ leggja til að ákvæði 33. og 35. gr. frumvarpsins verði tekin til endurskoðunar á grundvelli 
meðalhófs- og lagasetningarsjónarmiða.

Virðingarfyllst,

f.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu

Benedikt S. Benediktsson 
lögfræðingur
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