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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um endurskoðun á laga- og 
reglugerðarumhverfi sjókvíaeldis, þingsskjal 1100 -  640. mál.

Vísað er til beiðni atvinnuveganefndar Alþingis dags. 19. maí 2021, þar sem óskað er eftir 
umsögn um tillögu ti þingsályktunar um endurskoðun á laga- og reglugerðarumhverfi 
sjókvíaeldis, 640. mál.

Bæjarstjórn Vesturbyggðar fjallaði um tillöguna á 360. fundi sínum 26. maí 2021, þar sem 
eftirfarandi var bókað.

Bæjarstjórn Vesturbyggðar fagnar því að fram  sé komin tillaga til þingsályktunar um 
endurskoðun á laga- og reglugerðarumhverfi sjókvíaeldis. Vesturbyggð hefur ítrekað bent á 
mikilvægi þess að náð sé utan um heildargjaldtöku a f  fiskeldi og hvaða tekjur eru að skila sér 
til þeirra sveitarfélaga þar sem fiskeldi er stundað. Einnig hefur Vesturbyggð bent á að 
miklvægt sé að til staðar séu skýrar heimildir til töku gjalda a f  fiskeldi í sjó, þannig að koma 
megi í veg fyrir að sveitarfélög þurfi að fá  úr því skorið fyrir dómstólum hvort heimilt er að 
taka gjöld til að m.a. standa undir rekstri hafnarmannvirkja. Við endurskoðunina er einnig 
mikilvægt að líta til áhrifa á þau sveitarfélög sem fiskeldi er stundað, hvort í laga- og 
reglugerðarumhverfi séu veikleikar sem hafi verulega neikvæð áhrif á þau samfélög þar sem 
fiskeldi fe r  fram, hvort sem er vegna þjónustu við kvíasvæði eða slátrun og vinnsla. Þá hvetur 
Vesturbyggð til þess að hluti að endurskoðunni fe li í sér að greina hvort æskilegt sé að 
skilyrða veitingu rekstrarleyfa í fiskeldi í sjó, eins og gert er í annarri haftengdri starfsemi. 
Þannig að tryggt sé að tekjur a f  fiskeldi í sjó verði sannarlega eftir í þeim samfélögum þar  
sem fiskeldi fe r  fram.

Samþykkt samhljóða.

Tilkynnist þetta hér með.

Undirrituð er reiðubúin að koma á fund atvinnuveganefndar Alþingis til að fylgja umsögn 
Vesturbyggðar eftir og svara þeim spurningum nefndarmanna sem kunna að vakna.

Fyrir hönd Vesturbyggðar,

Rebekka Hilmarsdóttir, bæjarstjóri


