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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003 (EES- 
reglur, gjaldtaka, rafræn vöktun). 509. mál. Athugasemd við efnisumfjöllun 
frumvarps

Vísað er til ofangreinds frumvarps sem er til umfjöllunar hjá umhverfis- og samgöngunefnd. 
Umsagnarfrestur er liðinn en haft var samráð við Fjarðabyggð/Fjarðabyggðarhafnir vegna 
umsagnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga/Hafhasambands Íslands/Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, sem liggur fyrir þingnefndinni.

Vegna málsins er þó ástæða til að setja fram nánari sjónarmið fyrir þingnefndina sem varða 
m.a. efiii frumvarpsins um skýrleika og fyrirkomulag gjaldtöku hafnalaga. Meðfylgjandi er 
afrit a f erindi, dagsettu í dag, sem sent hefur verið þremur ráðuneytum, þar sem vakin er 
athygli á þróun fiskeldisstarfsemi. Yfirskrift erindisins er Umskipun olíu á hafi innan 
hafnarsvæða og óhafntengd þjónusta við fiskeldi.

Oskað er eftir því að þingnefndin kynni sér efni meðfylgjandi erindis og fjalli um það í 
tengslum við meðferð umsagna við þingmálið.
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Umskipun olíu á hafi innan hafnarsvæða og óhafntengd þjónusta við fiskeldi

I Fjarðabyggð hefur átt sér stað uppbygging á fiskeldi á síðustu misseram og fyrirætlanir um 
firekari uppbyggingu. Samhliða uppbyggingu fiskeldis er að koma fram hvemig fyrirkomulag 
þjónustu við fiskeldi verður háttað. Fjarðabyggðarhafnir telja nauðsynlegt að sú þróun verði 
skoðuð með það í huga hvemig hún samræmist m.a. umhverfis-, öryggis- og samfélagslegum 
hagsmunum til framtíðar.

Hafnarsvæði Fjarðabyggðarhafna er afinarkað í hafnarreglugerð nr. 835/2020 fyrir 
Fjarðabyggðarhafnir. Hafnarsvæðið er almennt afinarkað við mynni fjarða vegna hagsmuna 
um öryggi og stjómun hafnar. Um Fjarðabyggðarhafnir fara stór flutningaskip, fiskiskip, 
smábátar auk ýmiskonar frístundabáta. Vegna þess og náttúralegra aðstæðna þar sem 
siglingaleiðir liggja um firði, er rík nauðsyn fyrir afinörkun hafnarsvæða með þessum hætti. I 
hafnarreglugerð era ákvæði um hafnsöguskyldu, sem m.a. taka mið af stærð skipa og eðli 
farms, auk ákvæða um starfsemi innan hafnarsvæða. Fjarðabyggðarhafnir bera skyldur 
samkvæmt ákvæðum laga nr. 33/2004, um vamir gegn mengun hafs og stranda, innan 
hafnarsvæða.

Umskipun olíu
Innan hafnarsvæðis Fjarðabyggðarhafna í Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði era staðsettar sjókvíar. 
Með leyfum Umhverfisstofnunar, dags. 26. febrúar 2021 og 22. mars 2021, vora veittar 
undanþágur ffá ákvæðum reglugerðar, nr. 800/2004, um umskipun olíu á rúmsjó, frá almennu 
banni við umskipun olíu innan svæðis sem afrnarkast af landhelgi Islands og sérstakri línu 
milli Straumness og Gerpis, sbr. 6. gr. reglugerðarinnar.

Hafa ber í huga að reglugerðin varðar bann við umskipun olíu á rúmsjó og ljóst að ekki hefur 
sérstaklega verið haft í huga að umskipa þurfi olíu meðfram ströndum og innan afmarkaðra 
hafnarsvæða. Reglugerðin gerir ráð fyrir tilkynningarskyldu til Landhelgisgæslunnar en gerir 
hvorki ráð fyrir samráði né tilkynningu til hafnaryfirvalda. Nefnt er í leyfunum að gert er ráð
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fyrir ábyrgð hafnaryfirvalda vegna bráðamengunar innan hafnarsvæða. Ekki var haft samband 
við höfn vegna umræddra undanþága. Skip sem hafa umskipað olíu hafa verið um 90 metrar 
að lengd og hafa jafnframt afhent fóður í fóðurpramma við fiskeldiskvíar.

I ljósi vaxtar fiskeldis er það umhugsunarefni hvort það eigi að verða meginregla að 
Umhverfisstofnun veiti undanþágur frá reglugerð, sem gerir ráð fyrir almennu banni á 
umskipun olíu á rúmsjó. Slík ffamkvæmd virðist í andstöðu við markmið reglugerðarinnar. Þá 
er einnig nauðsynlegt að huga að umhverfis- og öryggislegum þáttum, sem tengjast þjónustu 
við sjókvíaeldi. Umskipun olíu sem byggir á ferðum og starfsemi stórra flutningaskipa utan 
hefðbundinna siglingaleiða við sjókvíar, oft nærri landi, og tekur mið af leiðaráætlun 
skipanna, virðist fylgja óþörf áhætta. Svigrúm til umskipunar með tilliti til veðurlags er þá 
einnig minna en vegna viðvarandi þjónustu frá nærliggjandi höfn. Hingað til hefur afhending 
olíu og önnur þjónusta við fóðurpramma, byggt á siglingu prammans til þjónustuhafnar eða 
flutningum þjónustubáta, sem auðvelt er að viðhafa við bestu veðurfarslegu aðstæður. Með 
því er öryggi tryggt og áhætta lágmörkuð.

Nánar um óhafntengda þjónustu við fiskeldi
Sú þróun að þjónusta við fiskeldi sækir í það horf að vera óhafntengd, skapar almenn álitamál 
um umhverfis-, öryggis- og samfélagslega hagsmuni vegna fleiri þátta en umskipunar olíu. 
Alitamál skapast um hvort greiða skuli vörugjöld hafna af olíu og fóðri sem landað er beint í 
fóðurpramma. Hafnir verða þá af verulegum fjármunum, en hins vegar verða sömu kröfur 
gerðar til hafna að hafa tiltæka þjónustu og gæta að stjómun og öryggi, siglinga og starfsemi 
flutningsskipa og annarra sjófara innan hafnarsvæðis. Það mjög óheppileg staða út ffá 
samfélagslegum hagsmunum að tekjustofnar hafna fylgi ekki þeim umsvifum sem 
raunverulega em á starfssvæði hafna og leiða til reglulegra siglinga og skipakoma í höfn. 
Reglubundin umskipun vöm beint frá flutningaskipum í fóðurpramma á hafi úti skapar einnig 
álitamál varðandi tollalög og hlutverk skilgreindra innflutningshafna samkvæmt tollalögum, 
tollaeftirlit og innflutningsverð, sem tekur jafnan mið af vörugjöldum sem kostnaðarlið. 
Erindi þetta er því einnig sent til fjármála- og efnahagsráðuneytisins, til upplýsingar.

Ut frá umhverfis- og öryggishagsmunum skapar aukin óhafntengd þjónusta við fiskeldi einnig 
óheppilega hvata. Það á við bæði vegna aukinna siglinga og starfsemi stórra flutningaskipa 
við sjókvíar nærri landi sem annars færi fram við hafnarbakka og þar sem að fóðurprammar 
verða almennt fulllestaðir og þungt hlaðnir lengur, en ef þeir yrðu þjónustaðir með 
reglulegum hætti frá þjónustuhöfn. Þessari þróun fylgir áhætta.

Það er jafnframt áhersluatriði Fjarðabyggðarhafna, að til þess að stjómun umferðar og öryggi 
á siglingaleiðum um firði að hafnarbakka verði tryggt, verður að eiga sér stað upplýsingagjöf 
og samráð um hvers kyns starfsemi innan afmarkaðs hafnarsvæðis.
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Fjarðabyggðarhafnir vísa til þess að nú er til umfjöllunar frumvarp til breytinga á hafnalögum 
sem m.a. varðar gjaldtöku hafna og getur haft verulega þýðingu um þróun þess hvemig 
óhafntengd þjónusta við fiskeldi mun þróast á næstu ámm.

Ósk um fund
A f hálfu Fjarðabyggðarhafna er óskað eftir fundi með umhverfisráðuneytinu og samgöngu- 
og sveitarstjómarráðuneytinu vegna málsins, eftir atvikum sameiginlega eða í sitt hvora lagi. 
Æskilegt er að fundurinn verði haldinn sem fyrst.

Vinsamlegast hafið samband við undirritaðan eða Birgittu Rúnarsdóttur, verkefnastjóra hafna, 
birgitta.runai-sdottir@fiardabyuud.is, vegna málsins.
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Bréf þetta er sent umliverfisráðuneytinu, samgöngu- og sveitastjómarráðuneytinu, fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu og umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis.
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