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Umsögn til Atvinnuveganefndar Alþingis vegna 640.mál

Atvinnuveganefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn vegna tillögu til þingsályktunar um 
endurskoðun á laga- og reglugerðarumhverfi sjókvíaeldis, 640. mál. ..Erindið þar sem óskað 
var eftir umsögn Fjarðabyggðar sent 19.maí 2021, segir m.a:
„Alþingi ályktar að fela samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, fjármála- og 
efnahagsráðherra og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að skipa starfshóp til þess að 
yfirfara laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldis með hliðsjón a f gjaldtöku a f fiskeldi. 
Endurskoðun sem felur í sér heildargreiningu á gjaldtöku ríkis og sveitarfélaga a f fiskeldi og 
tillögur að lagabreytingu sem skýra heimildir til töku gjalda til að standa undir nauðsynlegri 
þjónustu ríkis ogsveitarfélaga a f sjókvíaeldi“.

Afstaða Fjarðabyggðar
Við setningu laga um gjaldtöku af fiskeldi lagðist Fjarðabyggð gegn því að stofnaður yrði 
sérstakur sjóður sem hefði það hlutverk að ráðstafa tekjum ríkisins af fiskeldi. Snemma árs 
2019 voru samþykkt lög nr. 89/2019, þar sem m.a. eru settar fram reglur um töku gjalds vegna 
fiskeldis í sjó og ráðstöfun þess gjaldstofns í gegnum fiskeldissjóð. Samhliða auknu 
sjókvíaeldi má gera ráð fyrir mikilli innviðauppbyggingu. Ljóst er að sveitarfélög þurfa að 
ráðast í og standa straum af þeirri uppbyggingu til að koma megi til móts við vaxandi þörf 
vegna aukinna umsvifa fiskeldis. Sú framsetning eins og samþykkt var í lögum nr. 89/2019 
felur í sér talsverða óvissu hjá sveitarfélögum um hversu miklar tek verði til umsóknar hverju 
sinni. Einnig sú framsetning sveitarfélögin sækja um hvert fyrir sig í sjóðinn og sem veldur 
erfiðleikum við að áætla tekjur fram í tímann.
Afstaða Fjarðabyggðar er og hefur verið skýr að þau sveitarfélög sem hafa starfsemi þar sem 
nýting eldissvæða fer fram munu þurfa sérstakar tekjur til innviðauppbyggingar og því 
eðlilegra þau fengju beina hlutdeild í þeim tekjum sem verða til vegna fiskeldis. Ljóst er að 
mikil uppbygging innviða er óhjákvæmileg samhliða auknu eldi í fjörðum sveitarfélagsins.
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Sveitarfélagið Fjarðabyggð leggur því til að þau sveitarfélög sem hafa nýtingu á eldissvæðum 
fái hlutdeild af tekjum hins opinbera vegna hagnýtingar hinna sameiginlegu auðlinda.
Samfara mikilli uppbyggingu í greininni þarf sveitarfélagið bregðast við með auknum 
fjárfestingum til hafnarmannvirkja. Því telur Fjarðabyggð að ekki eigi að nota sjóði 
sveitarfélaga til innviðauppbyggingar og þá um leið til lögbundinna verkefna sem tengjast 
fiskeldi.

Það er álit Fjarðabyggðar að fyrirkomulag það sem hefur verið staðfest í lögum um úthlutun 
fjármuna til sveitarfélaga í gegnum fiskeldissjóð sé tímaskekkja. Hvergi í lögum né í 
umræddri reglugerð er tryggt að gjaldið sem innheimt verður renni í þennan fiskeldissjóð því 
ráðstöfunarfé sjóðsins er fjárveiting hverju sinni af fjárlögum. Er því sá möguleiki uppi að 
lítið sem ekkert verði úthlutað af ríkisvaldinu í sjóðinn og því um innantómt mál að ræða. Ef 
horft er á hvernig farið hefur verið með Ofanflóðasjóð sem þó er með tryggt tekjustreymi er 
ekki óvarlegt að áætla að ofangreint geti átt sér stað. Þá er enginn fyrirsjáanleiki varðandi 
úthlutanir sjóðsins og er það sett algerlega í vald þeirra þriggja aðila sem valdir eru í nefndina 
af ráðherra að meta og ákveða hver fái styrk. Þá eru engin skilyrði að þeir hafi neina þekkingu 
á þeim málaflokki sem um ræðir.

Fjarðabyggð leggst alfarið gegn 1. mgr. 3.gr. laga nr. 89/2019 um gjaldstofn, framtalsskyldu 
og söfnun upplýsinga. Þar sem segir „ Stofn til álagningar gjalds samkvæmt lögum þessum er 
þyngdafurða við slátrun, upp úr sjó, miðað við slægðan f is k “. Fjarðabyggð telur eðlilegra að 
stofn álagningar skuli miðast við lífmassa hvers svæðis sem slátrað er úr, þó að teknu tilliti til 
affalla vegna sjúkdóma, laxalúsar og affalla vegna ofsaveðra.

Gjaldtaka vegna umskipunar

Samhliða uppbyggingu fiskeldis er að koma fram hvernig fyrirkomulag þjónustu við fiskeldi 
verður háttað. Fjarðabyggð telur nauðsynlegt að sú þróun verði skoðuð með það í huga 
hvernig hún samræmist m.a. umhverfis-, öryggis- og samfélagslegum hagsmunum til 
framtíðar. Í því samhengi vill Fjarðabyggð benda á túlkun í lögum um gjaldtöku vegna 
umskipunar olíu og fóðurs innan hafnarsvæðis.
Hafnarsvæði Fjarðabyggðarhafna er afmarkað í hafnarreglugerð nr. 835/2020 fyrir 
Fjarðabyggðarhafnir. Hafnarsvæðið er almennt afmarkað við mynni fjarða vegna hagsmuna 
um öryggi og stjórnun hafnar. Um Fjarðabyggðarhafnir fara stór flutningaskip, fiskiskip, 
smábátar auk ýmiskonar frístundabáta. Vegna þess og náttúrulegra aðstæðna þar sem 
siglingaleiðir liggja um firði, er rík nauðsyn fyrir afmörkun hafnarsvæða með þessum hætti. Í 
hafnarreglugerð eru 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 varnir gegn mengun hafs og stranda, innan 
hafnarsvæða.
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Innan hafnarsvæðis Fjarðabyggðarhafna í Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði eru staðsettar sjókvíar. 
Með leyfum Umhverfisstofnunar, dags. 26. febrúar 2021 og 22. mars 2021, voru veittar 
undanþágur frá ákvæðum reglugerðar, nr. 800/2004, um umskipun olíu á rúmsjó, frá almennu 
banni við umskipun olíu innan svæðis sem afmarkast af landhelgi Íslands og sérstakri línu 
milli Straumness og Gerpis, sbr. 6. gr. reglugerðarinnar.

Sú þróun að þjónusta við fiskeldi sækir í það horf að vera óhafntengd, skapar álitamál 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 stjórnun og öryggi, siglinga og starfsemi flutningsskipa og 
annarra sjófara innan hafnarsvæðis. Það mjög óheppileg staða út frá samfélagslegum 
hagsmunum að tekjustofnar hafna fylgi ekki þeim umsvifum sem raunverulega eru á 
starfssvæði hafna og leiða til reglulegra siglinga og skipakoma í höfn. Reglubundin umskipun 
vöru 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.

Fjarðabyggð vísar 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 hvernig óhafntengd 
þjónusta við fiskeldi mun þróast á næstu árum. Því telur Fjarðabyggð mikilvægt að litið sé 
heildrænt á allar hliðar gjaldtöku fiskeldis, þá sérstaklega sjókvíaeldi með heildrænum hætti.

Lokaorð
Ljóst er að uppbygging fiskeldis hefur haft jákvæð áhrif á byggðaþróun þar sem hún hefur 
fengið tíma og svigrúm til að ná fótfestu og hefur fiskeldi haft jákvæð áhrif á 
atvinnuuppbyggingu á Austurlandi.
Afstaða Fjarðabyggðar er skýr að þau sveitarfélög sem hafa starfsemi þar sem nýting 
sjókvíaeldissvæða fer fram munu þurfa sérstakar tekjur til innviðauppbyggingar og því 
eðlilegra að þau fengju beina hlutdeild í þeim tekjum sem verða til vegna sjókvíaeldis. 
Almennt er sveitarfélagið hlynnt auðlindagjaldi eldissvæða undir lax- og silungseldi í sjó 
einkum þegar kemur að því að sveitarfélögum séu tryggðar tekjur af nýtingu svæða og að 
tekjustofnar þeirra séu tryggðir. Ekki síst vegna þess að samfara mikilli uppbyggingu í 
greininni þarf sveitarfélagið að bregðast við með auknum fjárfestingum til hafnarmannvirkja.

Sveitarfélagið Fjarðabyggð leggur því til að þau sveitarfélög sem hafa nýtingu á 
sjókvíaeldissvæðum fái hlutdeild af tekjum hins opinbera vegna hagnýtingu hinna 
sameiginlegu auðlinda og að hið sama gildi um vörugjöld við umskipun olíu og fóðurs innan 
hafnarsvæða .
Er það í samræmi við það sem gert er í löndum þar sem sjókvíaeldi er algengt, til dæmis í 
Noregi. Þar fá sveitarfélög þar sem boðin eru út leyfi hlut í þeim tekjum sem skapast af
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sjókvíaeldinu. Ekki er ljóst af hverju íslenska ríkið beitir þessari útilokun gagnvart 
sveitarfélögum á Íslandi.

Fjarðabyggð
Bæjarstjóri

Fh. bæjarstjóra Fjarðabyggðar

Valgeir Ægir Ingólfsson 
Atvinnu- og þróunarstjóri
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