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Sent með tölvupósti 
Reykjavík, 28. febrúar 2023

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða opinbert 
eftirlit Matvælastofnunar (samræming gjaldtökuheimilda), 540. mál.

Vísað er til frumvarps til laga um opinbert eftirlit Matvælastofnunar (samræming 
gjaldtökuheimilda) er birt var á vef Alþingis 2. desember 2022. Óskað var eftir athugasemdum 
frá Samtökum fyrirtækja í landbúnaði (hér eftir „SAFL“) með tölvupósti þann 14. febrúar sl.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á gjaldskrárheimildum Matvælastofnunar (hér eftir 
„MAST“) í fimm lagabálkum í þeim tilgangi að samræma heimildirnar og bætt við 
gjaldtökuheimild í tvo lagabálka.

SAFL hafði áður sent inn umsögn við drög frumvarpsins þegar þau voru kynnt í samráðsgátt 
þann 31. október 20221. Í umsögn þeirri benti SAFL á eftirfarandi atriði:

1. Frumvarpsdrögin voru kynnt sem samræming heimilda til gjaldtöku. Hins vegar kom í ljós 
við nánari skoðun að einnig var verið að leggja til upptöku nýrra eftirlitsgjalda, sbr. 4. gr. 
frumvarpsins.

2. Samtökin telja engar forsendur fyrir að taka upp sérstaka gjaldtöku vegna eftirlits, umsýslu 
og skjalaskoðunar vegna aukaafurða dýra sbr. 4. gr. frumvarpsins. Í núverandi 
fyrirkomulagi er eftirlit með aukaafurðum viðhaft samhliða heilbrigðisskoðun á 
sláturdýrum og hefur verið innheimt eftirlitsgjald vegna þessa sbr. 5. gr. gjaldskrár fyrir 
eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi Matvælastofnunar nr. 392/20222.

3. SAFL gerði athugasemdir við að ekki er lagt mat á með hvaða hætti boðuð 
kostnaðarhækkun, sem kemur fram í greinargerð frumvarpsins, mun koma til með að 
skiptast milli þeirra lagabálka sem frumvarpið nær til. Þá er þess heldur ekki getið í 
frumvarpinu af hvaða ástæðum útgjöld vegna eftirlits muni aukast.

Í greinargerð frumvarpsins sem nú hefur verið lagt fram er fjallað um athugasemd SAFL hvað 
varðar gjaldtöku vegna eftirlits, umsýslu og skjalaskoðunar með aukaafurðum dýra. Fagna 
samtökin því að ekki sé verið að taka upp sérstaka gjaldheimtu vegna þess eftirlits sem nú þegar 
er sinnt og snýr að aukaafurðum sem falla til í sláturhúsum.
Í greinargerðinni kemur einnig fram að lagaheimildinni í 4. gr. frumvarpsins sé ætlað mun 
víðtækara hlutverk en að hafa eftirlit með aukaafurðum dýra sem falla til við slátrun. Er þar 
nefnt sem dæmi eftirlit með aukaafurðum sem verða til við framleiðslu mjólkurafurða, förgun 
dauðra dýra og framkvæmd ráðstafana til sjúkdómsvarna. Ekki liggur nákvæmlega fyrir hvers 
konar eftirlit er verið að vísa í í þessu samhengi. MAST gerir reglulegar úttektir vegna 
starfsleyfa á starfsstöðvum mjólkurafurðastöðva en hefur ekki komið að frekari vinnslu eða 
förgun aukaafurða í mjólkuriðnaði. Hefur sú ábyrgð verið hjá heilbrigðiseftirliti eða 
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viðkomandi förgunaraðila sem fyrirtæki gera samning við. Sama gildir um förgun dauðra dýra 
en það hefur verið á borði heilbrigðiseftirlita á hverjum stað fyrir sig.

Mat á áhrifum
Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að von er á nýrri gjaldskrá MAST þar sem gert er ráð 
fyrir 300-400 milljón króna hækkun frá því sem nú er. Er ljóst að hér er um umtalsverða hækkun 
að ræða sem ætla má að lendi fyrst og fremst á bændum og fyrirtækjum í landbúnaði. Samtökin 
ítreka þá athugasemd sína, sem fram kom í fyrri drögum, um mikilvægi þess að fram komi með 
hvaða hætti sú kostnaðaraukning mun koma til með að skiptast milli þeirra lagabálka sem 
frumvarpið nær til. Þá er þess heldur ekki getið í frumvarpinu af hvaða ástæðum útgjöld vegna 
eftirlits muni aukast um 100-200 milljónir króna.

Niðurlag
Að teknu tilliti til framangreinds telja SAFL að nauðsynlegt sé að skýra betur nauðsyn þeirra 
nýju gjaldtökuheimilda MAST sem lagðar eru til í frumvarpi þessu og hvaða áhrif þær munu 
hafa á eftirlitskostnað bænda og fyrirtækja í landbúnaði. Á meðan þær upplýsingar liggja ekki 
fyrir er ekki hægt að taka skýra afstöðu til framlagðs frumvarps.

Fulltrúar samtakanna eru reiðubúnir til að koma fyrir nefndina til frekari umræðu og 
skoðanaskipta sé þess óskað.

Fyrir hönd
Samtaka fyrirtækja í landbúnaði

Margrét Gísladóttir 
framkvæmdastjóri SAFL
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