
Umsögn umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings

Þingskjal 93 - 93. mál

Tillaga til þingsályktunar um endurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldis.

1.

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings lýsir yfir stuðningi við tillöguna sem skref í rétta átt. 
Sveitarfélög hafa margítrekað bent á að víða er pottur brotinn í laga- og reglugerðarumhverfi 
sjókvíaeldis, einkum hvað varðar þátt sveitarfélags í ákvarðanatöku um sjókvíaeldi og þá skatta og 
gjöld sem renna til sveitarfélaga af starfseminni.

2.

Alþingi hefur á undanförnum fjórum árum samþykkt tvo lagabálka sem gegna lykilhlutverki hvað 
varðar þá tvo þætti sem að framan greinir. Í báðum tilfellum sýndi löggjafarvaldið sveitarfélögunum, 
sem eiga að heita annað tveggja stjórnsýslustiga landsins, grátlega lítilsvirðingu við lagasetninguna.

3.

Það er meginregla í íslenskri löggjöf að sveitarfélög fari með skipulagsvald innan sinna vébanda. 
Útmörk sveitarfélaga ráðast lögum samkvæmt af fasteignum innan þeirra, en mörk fasteigna við sjó 
miðast við netlög og ná því jafnan aðeins 115 metra út frá stórstraumsfjöruborði. Því fór lengi vel 
enginn með skipulagsvald utan þeirrar línu, sem gat leitt til þess að sveitarfélög höfðu ekki 
skipulagsvald innan fjarða, jafnvel örskammt frá þéttbýli. Með lögum um skipulag haf- og strandsvæða 
nr. 88/2018 var brugðist við þeirri óþolandi stöðu að enginn færi með skipulagsvald á hafsvæðum, 
sem þá var orðin mikil ásókn í að nýta til fiskeldis meðal annars. En þá bregður svo við að löggjafinn 
ákveður að sveitarfélögum sé ekki treystandi til að fara með skipulagsvald inni á fjörðum eða 
örskammt frá landi þar sem þau annars fara með skipulagsvald. Þess í stað er sett á fót kerfi sem gerir 
embættismönnum ráðuneyta jafnhátt eða hærra undir höfði en kjörnum fulltrúum sveitarfélaga. 
Niðurstaðan er óskilvirkt og ógagnsætt kerfi sem leiðir meðal annars til þess að sveitarfélag á borð við 
Múlaþing hefur sáralítið að segja um umdeildar skipulagsákvarðanir inni á fjörðum sveitarfélagsins. 
Það er mat umhverfis- og framkvæmdaráðs að engin skynsamleg rök standi til þess, og telur raunar 
óþolandi þversögn felast í því, að sveitarfélagið fari ekki með skipulagsvald í Berufirði, Seyðisfirði, 
Loðmundarfirði og Borgarfirði, utan 115 metra frá stórstraumfjöruborði, en fari að sama skapi með 
skipulagsvald í Hamarsdal, Fossárdal, Austdal, Vestdal, í Stórurð, á Hraundal, í Möðrudal og uppi um 
öll fjöll og firnindi sveitarfélagsins. Það kann að virka einkennilega að telja hér upp örnefni í erg og 
gríð, en með því er meiningin að vekja kjörna fulltrúa á Alþingi til umhugsunar um hvort það skipti 
íbúa sveitarfélagsins meira máli hvernig hafsvæðin á fjörðunum eru nýtt, eða fjalllendi fjarri 
mannabyggð. Alþingi ákvað að kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum kæmi hið fyrrnefnda sáralítið við 
og það var á sínum tíma, og er enn, óskiljanleg afstaða.

4.

Skipting skatttekna milli ríkis og sveitarfélaga er í grófum dráttum þannig að ríkið tekur til sín 
tekjuskatt fyrirtækja að öllu leyti og einstaklinga að mestu auk virðisaukaskatts en sveitarfélögin njóta 
lítillar hlutdeildar í tekjuskatti einstaklinga en fá í sinn hlut fasteignaskatta. Sökum þess að 
meginstarfsemi fiskeldisfyrirtækja er úti á sjó greiða þau víðast hvar litla fasteignaskatta. Því eru 
beinar skatttekjur sveitarfélaga af þeirra starfsemi með minnsta móti. Með setningu laga um töku 



gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð nr. 89/2019 var komið á fót sérstökum gjaldstofni af fiskeldi. 
Í stað þess að láta þessa sértæku gjaldtöku, á starfsemi sem einkum er að finna í sveitarfélögum á 
Vestfjörðum og Austfjörðum, renna til viðkomandi sveitarfélaga eins og eðlilegt væri, ákvað Alþingi að 
ríkisvaldið skyldi innheimta þessi gjöld. Einnig var það mat Alþingis á þeim tíma að eðlilegt væri að 
tveir þriðjuhlutar skyldu sitja eftir hjá ríkinu, sem ber á engan hátt að ráðstafa þeim fjármunum til 
neins sem tengist fiskeldi. Einn þriðjihluti rennur síðan í Fiskeldissjóð, sem yfir situr þriggja manna 
stjórn skipuð af ráðherra, sem sveitarfélög mega síðan sækja um að fá fjármuni úr. Aftur var það 
afstaða Alþingis að sveitarfélögum væri ekki treystandi. Í stað þess að sveitarfélögin fái einfaldlega í 
sinn hlut gjöld af starfsemi innan þeirra vébanda og geti notað þær tekjur til uppbyggingar atvinnulífs 
og þjónustu, þarf þriggja manna ráðherraskipuð stjórn að leggja blessun sína yfir áform kjörinna 
fulltrúa sveitarfélaga um ráðstöfun á einum þriðja þeirra gjalda sem innheimt eru. Engu máli virðist 
skipta hvað ríkisvaldið gerir við tvo þriðju hluta gjaldanna. Þetta fyrirkomulag er niðurlægjandi fyrir 
sveitarfélögin auk þess að vera óskilvirkt og fullkomlega óþarft. Í 78. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins 
Íslands nr. 33/1944 er tilgreint að sveitarfélögin skulu vera sjálfstæð. Þar segir einnig sérstaklega í 2. 
mgr. að tekjustofnar sveitarfélaga og réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir eru nýttir skulu 
ákveðnir með lögum. Þrátt fyrir að framangreint fyrirkomulag brjóti ef til vill ekki í bága við þetta 
ákvæði, þá er það í hrópandi mótsögn við anda þess og ætlan.

5.

Það er mat umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings að hlutur sveitarfélaga hafi verið fyrir borð 
borinn við lagasetningu um fiskeldi undanfarin ár. Það er því nauðsynlegt að við skipan þess 
starfshóps sem tillagan gerir ráð fyrir, verði gert ráð fyrir að Samband sveitarfélaga og Samtök 
sjávaraútvegssveitarfélaga tilnefni fulltrúa til setu í starfshópnum þannig að sveitarstjórnarstigið eigi 
sæti við borðið í þeirri vinnu sem framundan er.


