
Tolltíðindi

80 ára afmæli Tollvarðafélags Íslands

1. tbl. desember 2015



2

Útgefandi: Tollvarðafélag Íslands 
Tryggvagata 19, 101 Reykjavík

Heimasíða: www.tollur.is 
Sími: 560 0303.

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Guðbjörn Guðbjörnsson

Ritnefnd: 
Ársæll Ársælsson 
Jóhann Freyr Aðalsteinsson 
Hulda Gunnarsdóttir 
Valur Steinarsson 

Prentun og umbrot: Viðey ehf.
Forsíðumynd: Björn Guðmundsson
Upplag: 500

Aðsendar greinar eru á ábyrgð höfunda.

Efnisyfirlit
Ávarp fjármálaráðherra 80 ára afmæli 
Tollvarðafélags Íslands  . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Afmæliskveðja tollstjóra . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ávarp formanns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Saga Tollvarðarfélags Íslands . . . . . . . . . . . 6

Tollurinn og tækin . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Tollgæsluannáll frá 1855-2015  . . . . . . .10

Aðstaðan gegnum árin  . . . . . . . . . . . . .24

Fyrstu kventollverðirnir . . . . . . . . . . . . .28

Tollvörðurinn sem stendur vaktina . . . .29

Fíkniefnahundar tollgæslunnar . . . . . . .30 

Þökkum eftirtöldum stuðninginn

Höldur ◆ Nathan & Olsen
Sláturfélag Suðurlands ◆ Suzuki
Síldarvinnslan ◆ Thorskip



3

Um þessar mundir fagna tollverðir 
80 ára afmæli Tollvarðafélags 
Íslands  og því sannarlega tilefni 

til að óska þessu gamalgróna  og mikilvæga 
stéttarfélagi í almannaþágu til hamingju.

Mikilvægt er að að starfsemi hins 
opinbera lagi sig að síbreyti legu 
samfélagi, sé í stöðugri þróun og leiti 
hagkvæmustu lausnanna við úrlausn 
viðfangsefna, jafnframt því að vera ekki of 
fyrirferðarmikil. Fagleg og skilvirk opinber 
þjónusta stuðlar að aukinni hagsæld 
og ánægju almennings og styður við 
verðmætasköpun fyrirtækja. Hagkvæmni í 
rekstri og skýr framtíðarsýn eru þættir sem 
skipta sköpum fyrir framfarir og umbætur 
í íslensku efnahagslífi hvort sem litið er til 
opinberrar starfsemi, atvinnurekstrar eða almennings.  Þegar 
horft er til þeirra verkefna sem tollverðir eru að fást við í sínum 
daglegu störfum má öllum vera ljóst að allir þeir mikilvægu 
þættir sem ég hef nefnt hér að framan koma með einum eða 
öðrum hætti inn á starfssvið tollvarðarins. 

Hlutverk ríkisins hefur breyst í tímans rás sem kallar á 
sífellt endurmat á störfum stjórnvalda í takt við aðstæður 
á hverjum tíma. Helstu leiðarljósin í stefnu stjórnvalda 
um endurskipulagningu og umbótastarf í ríkisrekstri eru 
nútímalegir stjórnarhættir og aukin framleiðni. Mannauður, 
samstarf, samhæfing og skilvirk þjónusta eru nauðsynlegar 
forsendur þess að þau markmið nái fram að ganga. Ástæða 
þess að ég nefni þetta hér er sú að tollverðir hafa þurft að laga 
sig að þessari þróun á undanförnum áratugum. Það er því 
einsýnt að starf tollvarðar í dag er mjög frábrugðið því sem 
var fyrir 80 árum síðan. Ég tel hins vegar engan vafa leika á því 
að tollvörðum hafi tekist vel að aðlagast breyttum aðstæðum 
þannig að í dag eru í þjónustu ríkisins vel menntaðir og hæfir 

Ávarp fjármálaráðherra 
í tilefni af 80 ára afmæli 
Tollvarðafélags Íslands

tollverðir sem hafa mikla sérþekkingu á þeim 
flóknu viðfangsefnum sem þeir þurfa að sinna. 
Í þessu sambandi get ég ekki látið hjá líða að 
nefna þá mikilvægu lagabreytingu sem nú er 
til meðferðar á Alþingi um verulega einföldun 
á íslensku tollskránni og stefnt er að taki gildi 
un næstu tvenn áramót með afnámi tolla á 
fatnað og skó og síðan á aðrar vörur en tiltekin 
matvæli. Með samþykkt hennar tel ég skapast 
frekara rými fyrir það mikilvæga hlutverk 
tollvarða að vernda landamæri Íslands fyrir 
hvers kyns vá sem að steðjar hvort sem hún 
væri í formi varnings eða einstaklinga við komu 
til landsins. Öflug greiningarvinna skiptir þar 
höfuðmáli. 

Þann 6. maí sl. undirritaði ég ásamt tollstjóra 
nýjan samning um árangursstjórnun milli 

fjármála- og efnahagsráðuneytisins og embættis Tollstjóra.  Í 
þessum nýja samningi er lagður grunnur að áætlanagerð og 
árangursmati á starfsemi embættis Tollstjóra til næstu ára. Í 
samningnum eru líka dregin fram þau verkefni sem ráðuneytið 
og embættið telja að leggja beri sérstaka áherslu á næstkomandi 
ár. Miklar vonir eru bundnar við það af minni hálfu að þessi 
nýi samningur muni meðal annars leiða til þess að árangur af 
starfi embættisins verði til hagsbóta fyrir viðskiptavini þess 
og samfélagið í heild samhliða auknu trausti almennings til 
embættisins. Ljóst má vera að tollverðir sem starfa hjá embætti 
Tollstjóra eru í lykilhlutverki varðandi það að stuðla að því að 
framtíðarsýn embættisins verði að veruleika.

Ég vill nota þetta tækifæri til að óska tollvörðum til hamingju 
með afmælið og velfarnaðar í störfum sínum í þágu atvinnulífs 
og samfélagsins okkar í heild um ókomin ár.

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra

Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra

Bjarni Benediktsson
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Þann 8. desember næstkomandi 
verður Tollvarðafélag Íslands 80 
ára en félagið var stofnað á þessum 

degi árið 1935. Tollvarðastarfið á Íslandi 
er þó enn eldra því fyrsti tollvörðurinn var 
ráðinn til starfa á árinu 1918. Tollheimtu 
í landinu má síðan rekja allt aftur til 
ársins 1872 þegar í gildi gekk konungleg 
tilskipun um innheimtu tolls af áfengum 
drykkjum. Árið 1911 voru hins vegar fyrstu 
heildartollalögin sett og fólu þau í sér að 
lagður var tollur á ýmsar innfluttar vörur.

Miklar breytingar hafa orðið á íslensku 
samfélagi frá því Tollvarðafélag Íslands 
var stofnað. Íbúafjöldi á Íslandi var til að 
mynda um 115.000 manns árið 1935 og 
hefur því tæplega þrefaldast á tímabilinu. 
Verslun og viðskipti við útlönd hafa margfaldast og samfélagið 
er flóknara og fjölþjóðlegra en það var.

Í upphafi lutu verkefni tollyfirvalda fyrst og fremst að því 
að tryggja ríkinu tekjur en hlutfall tolla af tekjum ríkissjóðs 
var þá mun hærra en það er í dag. Segja má að með breyttu 
þjóðfélagi og breyttri heimsmynd snúist starf tollvarða ekki 
lengur fyrst og fremst um tekjuöflun fyrir ríkissjóð heldur 
einnig að tryggja öryggi borgaranna gegn hverskyns vá sem 
steðja kann að frá umheiminum. Má þar til dæmis nefna 
skipulagða glæpastarfsemi, sem vaxið hefur fiskur um hrygg 
á síðustu árum, en fylgifiskar hennar eru meðal annars 
eiturlyfjasmygl, mansal, peningaþvætti, hugverkaréttindabrot, 
umhverfisglæpir og hryðjuverk. Hlutverk tollsins í dag er því 
meira og mikilvægara en áður fyrr og má skilgreina það sem 
varðstöðu um hagsmuni ríkissjóðs, atvinnulífs og almennings 
á landamærum Íslands. Í nútíma tollgæslu er áhættustjórnun 
beitt í því skyni að greiða fyrir löglegum viðskiptum en hindra 
ólögleg. Tollinum ber þó að gæta jafnvægis milli eftirlits og 

Afmæliskveðja 
frá tollstjóra

ráðstafana til að auðvelda viðskipti.
Samfara vexti milliríkjaviðskipta hafa 

tollyfirvöld orðið að mæta auknum kröfum 
viðskiptalífsins um hraða, hagkvæma og 
skilvirka þjónustu. Meðal annars af þessum 
ástæðum hafa á undanförnum árum verið 
gerðar miklar skipulagsbreytingar á yfirstjórn 
tollamála í landinu. Tollumdæmi voru 26 
árið 2006 en var fækkað í átta árið 2007 
og í eitt umdæmi árið 2009. Frá þeim tíma 
hafa allir tollverðir á landinu unnið saman 
um að sameiginlegum markmiðum í einu 
tolldæmi sem lýtur sömu yfirstjórn. Ljóst er 
að kerfisbreyting þessi hefur haft í för með sér 
bæði fjárhagslegt og skipulagslegt hagræði sem 
hefur styrkt tollgæsluna á erfiðum tímum í 
rekstri hins opinbera. 

Í breyttum heimi má segja að starf tollvarðarins sé mun 
flóknara og þýðingarmeira en áður. Góð menntun tollvarða er 
því mjög mikilvæg og dýrmæt þjóðfélaginu.

Eins og að framan er rakið þá hafa orðið miklar breytingar á 
samfélaginu frá þeim tíma er 13 vinnufélagar ákváðu að stofna 
stéttarfélag um störf tollvaraða í desemberbyrjun árið 1935. 
Ég er þeirrar skoðunar að tollverðir geti verið stoltir af starfi 
sínu og félaginu á þessum tímamótum. Í dag eru félagsmenn í 
Tollvarðafélaginu 102 og félagið hefur á margan hátt sérstöðu 
á meðal stéttarfélaga á Íslandi. Þrátt fyrir að vera ekki stórt 
stéttarfélag þá hefur það verið öflugur málssvari tollvarða á 
opinberum vettvangi og gætt hagsmuna stéttarinnar þegar 
þurft hefur á því að halda. 

Að lokum vil ég á þessum tímamótum senda öllum 
tollvörðum, bæði núverandi og fyrrverandi, hamingjuóskir í 
tilefni af 80 ára afmælis Tollvarðafélags Íslands. 

Snorri Olsen

Snorri Olsen, tollstjóri

Snorri Olsen tollstjóri

Árið 2007 var tollumdæmum  fækkað og til urðu 8 tollumdæmi. Á myndinni eru Björn Jósef Arnviðarson, Jóhann R. Benediktsson, Snorri Olsen, 
Ólafur Helgi Kjartansson, Lárus Bjarnason og Kristín Völundardóttir. Á myndina vantar þau Inger L. Jónsdóttir og Karl Gauta Hjaltason.
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Fyrir 80 árum, þann 8. desember 
1935, stofnuðu nokkrir tollverðir 
Tollvarðafélag Íslands. Á íslenska 

vísu þykir það hár aldur á stéttarfélagi. 
Fjöldi félagsmanna er lítill miðað við önnur 
félög, hvort sem talað er um almenn eða 
fagfélög. Fámennið hefur þó síður en svo 
staðið félaginu fyrir þrifum. Félagar hafa 
ætið verið fúsir til að vinna að framgangi 
félagsins með stjórnarsetu, nefndarstörfum 
og ýmsum verkefnum sem þarf að sinna. 

Í tímans rás hefur mikil þróun verið 
í starfi tollvarða, tímarnir breytast og 
mennirnir með.  Þessar breytingar hafa 
verið í þá veru að gera störfin auðveldari 
og efla tollverði til betri árangurs. 
Líklegast verður að telja að fyrstu stóru 
kaup tollgæslu hafi verið tollbáturinn Örninn, en hann var 
í þjónustu tollgæslunnar í fjöldamörg ár þegar tíðkaðist að 
tollafgreiða skip utan hafnar.  Síðasti tollbáturinn var seldur í 
lok síðustu aldar en í dag er sjaldgæft að tollverðir sigli til móts 
við skip til afgreiðslu. Fyrsti fíkniefnahundur tollgæslunnar 
var keyptur frá Danmörku árið 1991 og hefur tollgæslan síðan 
þá notið dyggrar aðstoðar hunda við fíkniefnaleit. Í dag eru 

Ávarp formanns 
Tollvarðafélags Íslands 

fíkniefnahundarnir fimm talsins allir staðsettir 
á suðvesturhorninu. Síðar hefur tollgæslan 
tekið í notkun ýmsan tækjabúnað til þess að 
ná betri árangri s.s. fíkniefnagreiningartæki, 
gegnumlýsingarbifreið og gámagegnum-
lýsingarbifreið sem er jafnframt dýrasta 
fjárfestingin til þessa.

Af ofangreindri upptalningu má ráða að 
tollgæslan hafi staðist tímans tönn með því 
að nýta þá tækni sem býðst. Sama má segja 
um þjálfun tollvarða en sérfræðiþekking er 
nauðsynleg til þess að ná árangri í starfi. Það 
er mikilvægt að tollverðir fái að dafna áfram 
í starfi og skilningur stjórnvalda á mikilvægi 
þess að viðhalda öflugri tollgæslu sé til 
staðar. Við þekkjum það frá nágrannalöndum 
okkar að pólitísk áhrif geta haft gríðarleg 

áhrif að starfsemi tollgæslu til betri og verri vegar. Það er 
því nauðsynlegt að við höldum áfram að koma á framfæri 
okkar góða starfi til stjórnmálamanna og almennings. Þannig 
munum við halda áfram að þróast og eflast í starfi til þess að 
takast á við þau verkefni sem bíða okkar í framtíðinni. 

Ársæll Ársælsson formaður Tollvarðafélags Íslands

Ársæll Ársælsson, formaður Tollvarðafélags Íslands

Ársæll Ársælsson 

Fulltrúar í norrænu samstarfi tollvarðafélaga í Bergen í Noregi.
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Saga Tollvarðafélags Íslands
 Ársæll Ársælsson formaður TFÍ tók saman

Tollvarðafélag Íslands var stofnað 8. desember 1935. Þegar 
félagið var stofnað höfðu tollverðir háð linnulausa baráttu fyrir 
betri kjörum frá árinu 1932. Þá lækkaði fjármálaráðherra laun 
opinberra starfsmanna einhliða um 15%, en laun tollvarða 
voru lág fyrir og vinnutími langur. Árangur barátunnar var þó 
lítill eða enginn enda tollverðir ófélagsbundnir og sýnilegt var 
að fara þurfti aðrar leiðir. 

Þann 1. desember 1935 komu svo 13 tollverðir saman 
í þeim tilgangi að stofna stéttarfélag er barist gæti fyrir 
hagsmunamálum þessarar fámennu stéttar. Á fundinum var 
kosið milli tveggja uppkasta að lögum fyrir hið væntanlega 
félag og var þriggja manna nefnd falið að ganga endanlega 
frá því svo hægt væri að leggja það fyrir formlegan stofnfund. 
Enn fremur var nefndinni falið að athuga möguleika á því 
að nýtt stéttarfélag tollvarða gengi í Alþýðusamband Íslands. 
Nefnd þessa skipuðu Aðalsteinn Halldórsson, Felix Jónsson og 
Haraldur S. Norðdahl. 

Tollverðir komu saman og stofnuðu formlega stéttarfélag sitt 
viku síðar, eða hinn 8. desember eins og fyrr segir. Félagið fékk 
nafnið Tollvarðafélag Íslands og skyldi starfssvæði þess vera 
allt landið. 

Fyrsti formaður var Felix Jónsson en með honum í stjórn 
voru Grímur Bjarnason ritari og Haraldur S. Norðdahl 
féhirðir. Aðrir stofnendur voru Aðalsteinn Halldórsson, 
Ásgrímur Guðjónsson, Björn Friðriksson, Jón Guðmundsson, 

Jónas Guðmundsson, Jörgen Þorbergsson, Magnús Jónsson, 
Sigurður Sigurbjörnsson, Sigmundur Gíslason og Þórður 
Sigurbjörnsson. 

Félagið hóf þegar hagsmunabaráttu sína og segja má að 
hún hafi borið árangur þegar á fyrsta ári því að um áramótin 
1935-1936 voru mánaðarlaun tollvarða hækkuð úr 297,50 
krónum í 350 krónur. Sá sigur var þó súrsætur því þótt þarna 

hefði gengið til baka launalækkun sú sem fjármálaráðherra 
lagði á opinbera starfsmenn árið 1932 þá var yfirvinnukaupið 
jafnframt lækkað um 20%. Daglegar vinnustundir tollvarða á 
þessum árum voru 10-12 klukkustundir, jafnt daga sem nætur 
og á stórhátíðum. Það breyttist þó fljótt því að þann 15. október 
1936 vann hið unga félag sinn fyrsta stórsigur í kjarabaráttu og 
daglegur vinnudagur var færður niður í átta stundir. Þrátt fyrir 
þennan áfanga var enn mikið verk að vinna. Mánaðarlaunin 
þurftu enn að hækka mikið til að teljast vera viðunandi og 
yfirvinnukaupið var langt undir því sem sæmilegt gat talist.

Félagið barðist fyrir ýmsum öðrum kjarabótum 
félagsmönnum sínum til handa. Ágætur áfangi náðist á árinu 
1937 þegar samið var um þá lagfæringu á kjörum að farið var að 
greiða yfirvinnukaup fyrir vinnu á helgidögum og almennum 
frídögum öðrum en sunnudögum. Fyrir störf á sunnudögum 
fékkst frí einhvern virkan dag.

Í byrjun voru aðstæður tollvarða í Reykjavík ekki eins og 
best var á kosið. Upphaflega byggðist starfið á vaktavinnu og 

Hermann Guðmundsson var lögfræðingur og kenndi m.a. tollalögin í tollskólanum. Á seinna námskeiðinu árið 1968 
var hann að fara yfir heimildir tollvarða til ýmissa aðgerða á vettvangi. Í skólanum voru ungir og áhugasamir nemendur 
með svolitla lögguglýju í augum og í einum tímanum spyr einn nemandinn Hermann.

Heyrðu Hermann, hvað ættum við að gera ef að við komum að bíl við skipshlið og það er búið að bera varning í hann 
og við gefum honum merki um að stöðva. Hann hlýðir ekki og ekur í burtu og við missum af honum?

Þá muldraði Hermann ofan í bringu: nú þá er bara eltingaleikurinn búinn.

Tollverðir fyrstu stundu. Tollskólinn - fyrsta útskrift 1968.

Upplýsingar fengnar úr bókinni Með oddi og egg, stéttarfélög 
á Íslandi eftir Ingólf Ingvarsson og Samúel Inga Þórisson.
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fyrstu árin var aðstaða í skúrgarmi sem var staðsettur þar sem 
nú er norðaustur endi Faxaskála. Hitað var upp með einum 
litlum kolaofni og á vetrum var oft ærið kalt í húsakynnum 
þessum. Smám saman fór nú aðstaða tollvarða batnandi og er 
að mestu leyti til fyrirmyndar í dag.

Árið 1966 voru byrjunarlaun tollvarða 10.937 gamlar krónur 
á mánuði fyrir átta klukkustunda vinnu. Á þeim árum, eins 
og í dag, voru tollverðir skipaðir til starfa og þegar það gerðist 
urðu tollverðir að sækja skipunarbréf sín til ríkisféhirðis og 
greiða úr eigin vasa 800 gamlar krónur í stimpilgjöld.

Lengi vel samanstóð tækjakostur tollgæslunnar af vasaljósum 
og skrúfjárnum. Þetta voru vissulega nauðsynleg tæki en ef 
beðið var um eitthvað annað og meira var oft við ramman 
reip að draga. Fjárframlög á fyrri tímum voru iðulega af 
skornum skammti og þurfti oft mikil fundahöld til að ná fram 
einhverjum aukapeningum. Sem dæmi um það má nefna að 

áður fyrr var í Reykjavík tollbátur sem flutti tollverði til starfa 
á ytri höfn Reykjavíkur en til skamms tíma voru aðkomuskip 
afgreidd á ytri höfninni. Bátur þessi var byggður árið 1940 
og var ekki endurfjármagnaður fyrr en árið 1977 en þá var 
smíðaður nýr bátur í Englandi. Segja má að um byltingu hafi 
verið að ræða hvað varðar öryggi tollvarða og möguleika á 
eftirliti af sjó. Í dag er aðstaða tollgæslunnar öll með öðrum 
hætti; nú býr gæslan yfir fullkomnum gegnumlýsingartækjum, 
fíkniefnaleitarhundum og öðrum tækjabúnaði sem menn gat 
vart dreymt um hér áður. Þó verður nú að segjast eins og er 
að tollvörður, vopnaður góðu vasaljósi, er ennþá nokkuð 
traustvekjandi því nú eins og áður er það árvekni tollvarðarins 
sem skiptir höfuðmáli. Allur tækjabúnaður er til hjálpar og 
einföldunar við eftirlitið.

Oft hafði þeirri hugmynd skotið upp meðal opinberra 
starfsmanna að þeim bæri að samræma kröfur sínar um betri 
lífskjör. Sú hugmynd varð ágengari og óx ört fylgi við hana 
fyrstu styrjaldarárin þegar aðrir gengu hröðum skrefum frá 
örbirgð til bjargálna en opinberir starfsmenn sátu eftir. Var þá 
hafist handa og í fyrstu var myndað fulltrúaráð hinna ýmsu 
stéttarfélaga sem fór með hagsmunamál þeirra og hafði forystu 
í þeim gagnvart Alþingi og ríkisstjórn. Tollvarðafélagið var 
í þessum samtökum og þegar Bandalag starfsmanna ríkis 
og bæja var stofnað, átti félagið þar tvo fulltrúa: Harald S. 
Norðdahl og Karl Halldórsson.

Baráttumál Tollvarðafélags Íslands hafa því í gegnum tíðina 
legið með baráttumálum BSRB en TFÍ var eitt af stofnfélögum 
þess. Innan vébanda BSRB hefur Tollvarðafélagið ýmsa 
hildi háð. Í verkföllum árin 1977 og 1984 mæddi mikið 
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SÍÐASTI SÖLUDAGUR. 
EIN STAÐFESTING ÞESS AÐ VIÐ ERUM 
ALLTAF Í KAPPHLAUPI VIÐ TÍMANN.

Með öflugu og traustu leiðarkerfi  komum 
við vörunni þinni hratt og örugglega á 
áfangastað. Þannig tryggjum við 
hámarks ferskleika og verðmæti.

Tollhúsið.
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á tollvörðum. Mikill þrýstingur var á verkfallstjórn að 
heimila losun millilandaskipa er stöðvuðust vegna verkfalls 
tollvarða. Nauðsynlegar vörur, svo sem lyf og aðrar vörur til 
sjúkrahúsanna, voru afgreiddar en skiptar skoðanir voru um 
hvað bæri að túlka sem nauðsynjavörur.  

Í kjölfar verkfallsins 1984 óskaði ríkisvaldið eftir viðræðum 
þar sem farið var fram breytingar á verkfallsrétti tollvarða. 
Lauk viðræðum aðila með því að TFÍ og fjármálaráðuneytið 
sömdu um svokallaðan viðmiðunarsamning gegn því að láta 
af hendi verkfallsrétt félagsins. Framkvæmd samningsins var 
með þeim hætti að hagstofustjóri skyldi meta kjaralega stöðu 
félagsins gagnvart öðrum stéttafélögum á sex mánaða fresti 

og kæmi fram mismunur væri bættur sá munur. Einnig voru 
í samningnum endurskoðunarákvæði. Hélst slíkur samningur 
í gildi þar til að samið var um nýtt launakerfi árið 2001. Gaf 
hið nýja launakerfi aukna möguleika á sveigjanleika innan 
hvers starfshóps. Eitt af  barrátturnálum tollvarða hefur verið 
að ná fram lækkun lífeyrisaldurs en það hefur ekki gengið 
eftir.  Þar sem tollverðir hafa ekki verkfallsrétt þá er bókun í 
kjarasamningi þess efnis sem segir að hvor aðili um sig geti 
óskað eftir mati óháðs aðila um hvort tollverðir hafi haldið 
kjaralegri stöðu sinni til jafns við aðra opinbera starfsmenn. 
Einnig segir í þeirri bókun að tollverðir geti vísað kjaradeilu 
sinni til sérstaks gerðardóms. TFÍ hefur tvisvar beitt þessu 
ákvæði með því að óska eftir mati óháðs aðila og sent kjaradeilu 
til gerðardóms árið 2009 og 2014. Kjarasamningar frá hruni 
2008 hafa verið magrir, mesta áhersla var lögð á hækkun lægstu 
launa en það hafði TFÍ einmitt gert í samningunum á undan. 
Í kjarasamningum TFÍ, gerðir í nóvember 2015, tókst að fá 
starfsmenntunarsjóð færðan úr samstarfi við önnur félög yfir 
í sérsjóð TFÍ sem félagið mun reka sjálfstætt frá árinu 2016. 
Sú breyting verður til mikilla bóta því styrkir úr sjóðnum hafa 
verið mun lægri en önnur stéttarfélög hafa úthlutað. Einnig 
bættist við starfsþróunarsjóður tollvarða en hann er viðbót 
við starfsmenntunarsjóðinn. Tollverðir horfa því til betri tíma 
hvað varðar fjárstuðning við menntun og starfsþróun.

Þess má og geta að árið 1996 breyttust lög um opinbera 
starfsmenn. Þau breyttust meðal annars þannig að tollverðir 
voru gerðir að embættismönnum og skipaðir til fimm ára í 
senn í stað þess að vera skipaðir í stöður eins og áður. Þeir 
héldu þó samningsréttinum sem heyrir til undantekninga 
meðal embættismanna en laun flestra þeirra eru ákvörðuð af 
kjaranefnd.

Orlofsmál TFÍ hafa verið samtvinnuð starfsemi BSRB í 
gegnum árin. Við uppbyggingu orlofshúsa BSRB í Munaðarnesi 
festi TFÍ kaup á afnotarétti á tveimur húsum. Árið 1986 keypti 
TFÍ orlofsíbúð að Furulundi 8 á Akureyri. Hópur vaskra félaga 
tók að sér að endurnýja íbúðina og koma henni í not fyrir 
félagsmenn TFÍ. Var íbúðin mikið notuð af félagsmönnum fyrstu 
árin en þegar nýting fór að minnka var ákveðið að selja hana.  
Árið 1997 ákvað stjórn TFÍ að segja sig úr Orlofsheimilasjóði 
BSRB sem rekur orlofsheimilin í Munaðarnesi og leysti 
sjóðurinn til sín orlofshús TFÍ. Ástæður þessa má rekja til 
vaxandi þrýstings frá félagsmönnum um að auka möguleikana 
á því að nýta orlofshús félagsins betur. Í framhaldi af athugun 
félagsins keypti TFÍ orlofshús að Vörðuási í Biskupstungum 
í landi Úthlíðar. Orlofshúsið  í Úthlið reyndist TFÍ mjög vel. 
Um var að ræða finnskt bjálkahús sem naut mikilla vinsælda. 
Gallinn við húsið var sá að stofa og eldhús þóttu of lítil, erfitt 
var að byggja við það svo ákveðið var að selja og byggja nýtt. 
Árið 2010 fékk félagið lóð í landi Efra-Sels á Flúðum og fékk 
Pro-Ark teiknistofu á Selfossi til að hanna hús eftir þörfum 
félagsmanna. Húsið er um 115 fermetrar og búið öllum nútíma 
þægindum auk þess sem stutt er í alla þjónustu á svæðinu.

Snemma hófst samstarf TFÍ við systurfélög á 
Norðurlöndunum og víðar. Samstarf þetta hefur aukist jafnt 
og þétt og sækja fulltrúar tollvarða sameiginlega fundi með 
félögum í tollvarðafélögum á öðrum Norðurlöndum NTO 
(Nordisk Tulltjänestemäns Organisation). Árlega eru haldnir 
sameiginlegir fundir félaganna og skiptast félögin á að halda 
þá í löndum sínum. Þá var TFÍ aðili að UFE (Union of Finance 
Personnel in Europe) til ársins 2014. Evrópsk tollvarðafélög 
höfðu á undanförnum árum verið að draga sig út úr UFE s.s. 
finnska tollvarðafélagið og nú síðast þýska tollvarðafélagið. 
Vandræði höfðu verið við innheimtu aðildargjalda en nokkur 
félög höfðu ekki staðið skil á greiðslum. Á fundi NTO sem 
haldin var í Stokkhólmi 2014 voru fundarmenn sammála 
um að samstarfið á vettvangi UFE hafi ekki borið ríkan 
ávöxt samanborið við samstarf NTO félaganna. Það var því 
sameiginleg ákvörðun Dansk toll og skatteforbund (DTS), 
Norsk Tollerforbund (NT), Tull-Kust (Svíþjóð) og TFÍ að 
draga sig út úr UFE. Jafnframt var ákveðið að styrkja samvinnu 
NTO félaganna enn frekar. Til marks um gott samstarf  NTO 
félaganna þá má geta þess að í verkföllunum 1977 og 1984 
reyndust tollverðir á Norðurlöndum félögum sínum á Íslandi 
mjög vel og studdu félag þeirra með ráðum og dáðum.

Má segja að barátta TFÍ í 80 ár hafi fært tollverði langt fram 
á veginn en sífellt verður að vera vakandi fyrir þáttum í starfs- 
og kjaraumhverfi tollvarða. Verkefni stjórnarmanna félagsins í 
gegnum 80 ára sögu félagsins hafa verið ærin og svo mun það 
vera í framtíðinni. Í núverandi stjórn eru:

Ársæll Ársælsson formaður 
Baldur Búi Höskuldsson varaformaður 
Ólafur Ingibersson gjaldkeri
Jón Gísli Ragnarsson ritari 
Ólafur Bragi Bragason meðstjórnandi
Pétur Ö. Helgason varastjórn

Verkfallsaðgerðir á meðan tollverðir höfðu verkfallsrétt.
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Tollurinn og tækin
Jakob H. Guðjónsson tók saman

Tæknileg saga tollgæslunnar hér á landi er frekar stutt. 
Þó voru til ýmis tæki og tól sem tollverðir hafa notað 
í gegnum tíðina til að kanna hvort eitthvað leynist í 

farmi annað en það sem þar á að vera. Flest þessi tæki voru 
frekar frumstæð en gerðu þó sitt gagn, t.d. stangir úr málmi 
sem var stungið í gegnum sekki eða frakt sem flutt var inn 
í lausu. Þá muna flestir tollverðir eftir að hafa fengið afhent 
skrúfjárn og vasaljós og kannski spegil ef vel lá á yfirmönnum. 
Með þennan búnað að vopni fóru tollverðir í flestar leitir en að 
auki áttu sumir það til að bora í þil til að kanna hvort eitthvað 
leyndist milli þilja og fengju jafnvel viðurnefnið „Bormann“ 
fyrir vikið.

En auðvitað fylgdist tollurinn hér á landi með þróun mála 
erlendis, þótt við værum yfirleitt seinni til að kaupa tæki en 
hin Norðurlöndin. Tollpóstur keypti til að mynda gamla 
röntgenvél og fyrsta sem þeim tollvörðum var tilkynnt sem 
voru að vinna með þá vél var að tækið læki út geislum með 
handfanginu. Á svipuðum tíma voru menn á Keflavíkurflugvelli 
komnir aðeins lengra í tækninni og tækin þar fullkomnari og 
nutu þeir þess jafnframt að þar var vopnaleit og því fullkomin 
gegnumlýsingartæki við þá iðju.

Það var síðan árið 1998 að fyrsta af kynslóð af öreindargreini 
var keypt á Keflavíkurflugvöll. Að sögn var þar um frekar 
fornaldarlegt tæki að ræða miðað við þann tækjabúnað sem til 
er í dag, en hann reyndist þó það vel að allt frá þeim tíma hafa 
tækin verið endurnýjuð reglulega. Bæði gegnumlýsingartækin 
og öreindagreinarnir hafa verið ómetanleg hjálpartæki 
í ótalmörgum fíkniefnamálum undanfarna 2-3 áratugi. 
Færanlegt röntgentæki kom til tollgæslunnar í Reykjavík árið 
1984 frá Frakklandi og má segja að það hafi orðið bylting þegar 
það gerðist. Einnig fékk tollpósturinn vandað röntgentæki 
þegar flutt var í póstmiðstöðina að Stórhöfða.  

Miklar framfarir hafa orðið á síðustu árum og er það ekki síst 
miklum áhuga Snorra Olsen tollstjóra að þakka, en hann hefur 
sýnt tækjum og tólum tollgæslunnar skilning. Haustið 2012 
fór af stað undirbúningur að því að finna nýtt greiningartæki 
sem gæti greint efni gegnum umbúðir. Kom þá helst til greina 
tæki sem heitir tru-narc, en eini gallinn við það tæki var að 
það réði aðeins við greiningu á fáum efnum (fíkniefni), þannig 

að ákveðið var að tollgæslan fengi lánaðan í þrjá mánuði 
Firstdefender RM tækjabúnað hjá norska fyrirtækinu NSS.

Þessi nýi tækjabúnaður er einfaldur í notkun getur greint 
þúsundir efna. Einnig er hægt að fá frekari greiningu og 
sérfræðiaðstoð frá Bandaríkjunum ef nauðsynlegt er.  Eftir 
að hafa verið með það tæki í láni í þennan tíma var erfitt að 
skila því. Ákveðið var að kaupa slíkt tæki en til þess þurfti að 
fara í útboðsferli, sem því miður er frekar flókið og biðin var 
löng og erfið fyrir óþolinmóða tollverði. En að lokum fékkst 
nákvæmlega það tæki sem tollgæslan óskaði eftir og þurfti svo 
mikið á að halda og enginn tollvörður vill vera án í dag. 

Í desember 2014 bauðst tollgæslunni að kaupa nýjan 
tækjabúnað (sýningartæki) sem NSS í Noregi voru að 
endurnýja hjá sér. Tollgæslan hefur einnig yfir að ráða öðru 
tæki sem fékkst afhent í febrúar árið 2015. Þetta nýja heitir 
TruDefender og greinir það efni með infra-rauðu ljósi en ekki 
laser-geisla líkt og FirstDefender gerir. Með því að nýta bæði 
þessi tæki getur tollgæslan greint mun fleiri efni en áður var 
mögulegt. Sagan segir að tollstjóri hafi haft á orði að þetta hafi 
verið einhver auðveldustu kaup sem hann hefur gert, því allir 
voru svo ánægðir með að hafa þau í „vopnabúri“ sínu.

Fyrir stuttu síðan var öreindagreinirinn á Keflavíkurflugvelli 
einnig endurnýjaður og hafa tollverðir verið að læra á þennan 
fullkomna tækjabúnað, því ekki var keypt eins tæki og áður 
hafði verið þar, enda tækniþróun hröð undanfarin ár hvað slík 
tæki varðar og mikið af nýungum á ferðinni. Margar hugmyndir 
eru uppi um nýjan tækjabúnað fyrir tollgæsluna, þótt fjármunir 
setji okkur stundum þrengri skorður en við vildum. Eitt af þeim 
tækjum sem er á óskalistanum er röntgentæki fyrir umslög og 
handtæki sem beita má á bíla, veggi, dekk og aðra þá staði sem 
okkur tollvörðum dettur í hug að leita að smygli.

Framtíðarþróunin er sú að fullkomin röntgentæki muni 
greina allan farangur í þeim flugvélum sem hafa verið 
áhættugreindar til skoðunar. Með þessu móti er einfaldara að 
hindra innflutning allskyns ólöglegs varnings. Hægt verður að 
skoða mun meira magn farangurs án þess að farþeginn finni 
nokkurn tíma fyrir því að hann hafi í raun verið tekinn til 
skoðunar. Í Bretlandi og víðar er þegar byrjað að nýta slíkan 
tækjabúnað og hefur það gefið mjög góða raun en er þó alltaf 
bara hjálpartæki tollvarða í baráttunni gegn smygli.

Gegnumlýsing gerir gæfumuninn.

Vettvangsrannsókn í fíkniefnaverksmiðju.
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Tollgæsluannáll 
frá 1855-2015 

Tollgæsluannáll
Í tilefni af 80 ára afmæli Tollvarðafélags Íslands hinn 8. 

desember 2015 verður hér stiklað á nokkrum  minningarbrotum 
sem varða tollverði og tollgæslu. Með þessu yfirliti er stefnt að því 
að gefa svipmynd af sögu tolleftirlitsins í landinu; tolleftirlitið er 
fyrst og fremst verkefni tollvarða sem hafa þá sérstöðu meðal 
tollstarfsmanna að hafa lögregluvald á sviði tollamála og eiga 
að gæta þess að farið sé að þeim lögum, reglugerðum og öðrum 
fyrirmælum sem tollstjórar bera ábyrgð á að framfylgja. Allt 
orkar tvímælist þá er gert er; af mörgu er að taka í langri sögu 
og vafalaust er hér mörgu sleppt sem ástæða er til að minnast á. 
Það er engu að síður von okkar sem að þessu stöndum að yfirlitið 
megi verða til nokkurs fróðleiks.

1855 fengu Íslendingar verslunarfrelsi; í kjölfar þess jókst 
smám saman verslun við aðrar þjóðir og siglingar milli Íslands 
og annarra landa urðu tíðari.

Fyrsta löggjöfin
1872 hófst innheimta tolls af áfengi samkvæmt tilskipun 

konungs.
1909 voru sett lög sem bönnuðu innflutning áfengis til 

landsins og áfengissölu, en þau tóku gildi 1. janúar 1912. Sala 
áfengisbirgða sem voru fyrir í landinu var heimil til 1915.

Samkvæmt bannlögunum átti bæjarfógeti að hafa á hendi 
innsiglun áfengisbirgða og tolleftirlit. Þannig kváðu lögin 
á um tollgæsluhlutverk lögreglu sem á þessum tíma var hjá 
bæjarfógeta.

1911 voru sett lög um tolla á ýmsar vörur.
Upphaf tollgæslu í Reykjavík 1918 Hinn 1. apríl tók til 

starfa embætti lögreglustjóra í Reykjavík. Lögreglustjórn og 

tollstjórn í kaupstaðnum var þá færð til frá bæjarfógeta til hins 
nýja embættis.

Bannlögin frá 1909 og auknar siglingar milli Íslands og 
annarra landa á árum Fyrri heimstyrjaldarinnar kölluðu á 
aukna tollgæslu í landinu.

Lögin um stofnun lögreglustjóraembættis í Reykjavík 
nr. 26/1917 gerðu ráð fyrir að þegar því yrði við komið yrði 
stofnuð sérstök tollgæsla fyrir kaupstaðinn undir stjórn 
lögreglustjóra. Til þess kom ekki, en fljótlega fór Grímúlfur 
Ólafsson, skrifstofumaður hjá embættinu, að vinna við 
tollgæslu úti við ásamt lögreglu, en þá sinntu eftirlitinu einn til 
fjórir lögreglumenn, eftir aðstæðum.

Í fyrstu var lítil sem engin aðstaða fyrir þá sem sinntu 
tolleftirlitinu; einkum var aðstaða þessara manna óburðug á 
næturvöktum.

Tollbátur fékkst til nota við tolleftirlitið þetta ár, en hann var 
jafnan nefndur Gamli báturinn.

1920 fá tolleftirlitsmenn fyrst húsnæði fyrir varðstofu 
og geymslu; var það í pakkhúsi í eigu Reykjavíkurhafnar 
(Gamla tollbúðin). Á næstu árum fengust nokkrar úrbætur í 
húsnæðismálum; m.a. lítilsháttar stækkun tollbúðar og aðstaða 
í leiguskúrum á hafnarsvæðinu.

1921 voru ráðnir tveir fastir tollverðir í Reykjavík á tólf tíma 
vöktum; annar til eftirlits að degi til og hinn að næturlagi, alla 

Hermann Guðmundsson tók saman

Leirtafla frá tímum tollheimtumanna í Mesópótamíu.

Tollvörður frá tímum Rómverja.Næturverðir áður en lögreglu-
menn og tollverðir tóku við 
störfum þeirra.



11

1934  f lutt i  Tol lgæslan 
í  Hafnarhúsið og fékkst 
þar stórbætt starfsaðstaða. 
Póstafgreiðsla var starfrækt 
í Hafnarhúsinu og nú fór 
Tollgæslan að sinna eftirliti með 
póstflutningi til landsins.

Stofnun Tollvarðafélags 
Íslands

1935  var Tollvarðafélag 
Íslands stofnað,  hinn 8. 
desember, til að vinna að kjara- 
og hagsmunamálum tollvarða. 
Stofnendur voru Aðalsteinn 
H a l l d ó r s s o n ,  Á s g r í m u r 
Guðjónsson, Björn Friðriksson, Felix Jónsson (formaður), 
Grímur Bjarnason (ritari), Haraldur S. Norðdahl (gjaldkeri), 
Jón Guðmundsson, Jónas Guðmundsson, Jörgen Þorbergsson, 
Magnús Jónsson, Sigurmundur Gíslason, Sigurður 
Sigurbjörnsson og Þórður Sigurbjörnsson.

Formenn Tollvarðafélagsins hafa verið eftirtaldir: Felix 
Jónsson (1935 - 6 ), Haraldur S. Norðdahl (1937 - 40, 1944 - 48 
og 1951), Ólafur Helgason (1941- 43), Karl Halldórsson (1949 
- 50, 1956 - 61), Aðalsteinn Halldórsson (1952 - 55), Eiríkur 
Guðnason (1962 - 64), Matthías Andrésson (1965 - 71), Jónas 
Hallgrímsson (1972), Zakarías Hjartarson (1973), Bergmundur 
Guðlaugsson (1974 - 79), Sveinbjörn Guðmundsson (1980 - 
89), Jón Ágúst Eggertsson (1989 - 1996), Samúel Ingi Þórisson 
(1996 - 99), Hörður Davíð Harðarson (1999 - 2006), Guðbjörn 
Guðbjörnsson (2006 – 2009) og Ársæll Ársælsson frá árinu 
2009 til dagsins í dag.

1936 var aflétt innflutningsbanni á sterku áfengi 1. febrúar.
Tollvarðafélagið fær því framgengt að daglegur vinnutími 

tollvarða styttist úr 10 - 12 stundum í 8 stundir.
1940 fékk Tollgæslan í Reykjavík annan tollbát, Örn, og 

hafði þá umráð tveggja tollbáta.

daga vikunnar. Smygl áfengis og annars varnings fór vaxandi 
samfara auknum skipasiglingum. Tollvörðum fjölgaði smám 
saman og voru þeir orðnir sex árið 1926.

1922 var aflétt innflutningsbanni léttvína til að unnt væri að 
ná samningum um sölu saltfisks til Spánar.

1928 var fjórum tollvörðum bætt við í Reykjavík; urðu 
þeir þar með níu talsins, ásamt verkstjóra á skrifstofunni og 
umsjónarmanni tollbáts. Lögreglan hætti að sinna almennu 
tolleftirliti. Fimm nýir tollverðir voru settir til starfa í stærri 
kaupstöðum landsins; Akureyri, Hafnarfirði, Ísafirði, Siglufirði 
og Vestmannaeyjum, undir stjórn fulltrúa í stjórnarráðinu. 

Stofnað tollstjóraembætti í Reykjavík
1929 Lögreglustjóraembættinu í Reykjavík skipt upp og 

stofnað tollstjóraembætti 1. janúar. Jón Hermannsson sem 
áður var lögreglustjóri varð fyrsti tollstjórinn. Gegndi hann 
starfinu til 1. október 1943. 

1932 var komið á fót vöruskoðunardeild sem varð önnur af 
tveimur megindeildum Tollgæslunnar; hin var skipaskoðun.

Einkennisföt tollvarða þegar 
Ísland var hluti af Danmörku.

Tollverðir við störf í byrjun síðustu aldar.
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1943 var Torfi Hjartarson skipaður tollstjóri frá 1. október. 
Gegndi hann starfi tollstjóra til 31. desember 1972.

Í tíð Torfa voru fyrirliðar úr hópi tollvarða helstir þeir Þórður 
Sigurbjörnsson við vöruskoðun og Jón Guðmundsson og Felix 
Jónsson við skipaskoðun. 

1950 Farþegaafgreiðsla vegna Gullfoss og Dronning 
Alexandrine fór fram í Tollskýlinu; litlum skúr við 
Hafnarhúsið.

Skrifstofa Tollstjóra fluttist úr Hafnarhúsinu í Arnarhvol.
1951 varð Unnsteinn Beck fulltrúi í Tollgæslunni 

(tollgæslustjóri) frá 1. febrúar. 

Tollgæslan á Keflavíkurflugvelli
1954 var stofnað lögreglustjóraembætti á Keflavíkurflugvelli 

í beinum tengslum við gerð varnarsamnings Íslands og 
Bandaríkjanna frá 1951. Björn Ingvarsson var settur 
lögreglustjóri 30. janúar. Hann var skipaður í embættið frá 25. 
febrúar 1955 og gegndi því til ársloka 1973. 

Líklega 1947, þegar flugvallarsvæðið heyrði undir 
Sýslumannsembætti Gullbringu- og Kjósarsýslu í Hafnarfirði, 
var komið á fót skrifstofu og lögreglustöð í setuliðsbragga þar 
sem voru fulltrúi sýslumanns og nokkrir lögreglumenn, og um 
það leyti var tollgæslu komið á fót í þáverandi flugstöð, undir 
stjórn Friðriks Guðmundssonar yfirtollvarðar. 

Í árslok 1959 fluttist skrifstofa lögreglustjóra, lögreglustöð 
og tollskrifstofa í húsnæði við Grænás. Tollstjóri er nú með 
skrifstofur sínar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar.

Mestöll  starfsemi Tollgæslunnar f luttist  í  nýja 
flugstöðvarbyggingu 1987, Flugstöð Leifs Eiríkssonar, að 
undanskilinni skrifstofu að Blikavöllum, þar sem tollmiðstöð 
og tollskrifstofu tollstjórans á Suðurnesjum var að finna.

Tollgæslan á Keflavíkurflugvelli hefur eflst í nokkru 
samræmi við aukna umferð ferðamanna um flugvöllinn. Hefur 
hún m.a. náð umtalsverðum árangri í því að koma í veg fyrir 
fíkniefnasmygl.  

 
Landsumboð tollgæslustjóra

1957 var Unnsteinn Beck tollgæslustjóri í Reykjavík skipaður 
24. janúar til að vera jafnframt yfirmaður tollgæslu utan 
Reykjavíkur í umboði fjármálaráðuneytisins. Gegndi hann 
starfi tollgæslustjóra til 1965.

Ísland gerðist aðili að Norræna vegabréfasambandinu ásamt 
Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi, en samkvæmt 
því geta ríkisborgarar þessara ríkja ferðast á  milli þeirra án 
vegabréfa.

1959 - 1960 byggði Eimskipafélag Íslands fjórar stórar 
vöruskemmur við Borgartún í Reykjavík, svonefnda 
Borgarskála, og þar fékk Tollgæslan aðstöðu til starfa.

Var þar tollstöð vöru skoðunar um árabil og upp úr þessu var 
tekin upp sú stefna að dreifa tollvörðum og setja þá niður þar 
sem vörurnar aðallega voru.

1963 var svonefnd Brussel-skrá tekin upp sem tollskrá.
Tollgæslan fékk aðstöðu til vöruskoðunar í Hafnarhúsinu. 

Var Tollgæslan með vörubíl sem var notaður til að sækja vörur 
í pakkhúsin og flytja í Hafnarhúsið til skoðunar.

1964 opnaði Tollvörugeymslan hf. almenna tollvörugeymslu 
í Reykjavík. Mótaði Jón Mýrdal, þá yfirtollvörður, það tolleftirlit 
sem viðhaft var þar um árabil.

Stórfellt smygl
1965 kom upp stærsta smyglmál sem uppvíst hafði orðið um 

til þess tíma þegar tæplega 4.000 áfengisflöskur og rúmlega 

Vindlingalengjum haganlega komið fyrir ofan á loftbita. Chesterfield vindlingar voru vinsælir á fyrrihluta 20. aldar.

Tollþjónar sigla til afgreiðslu á ytri höfninni í Reykjavík.
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650 vindlingalengjur fundust í ms. Langjökli í Reykjavík. Við 
einhverja víðtækustu leit sem gerð hafði verið í skipi til þessa 
nutu tollverðir aðstoðar starfsmanna Slippfélagsins við að rífa 
sundur skilrúm og þil þannig að sem minnst tjón hlytist af.

Um svipað leyti fundust í sömu höfn á áttunda hundrað 
áfengisflöskur og nær 300 vindlingalengjur í ms. Vatnajökli 
og ennfremur 183 áfengisflöskur og 50 vindlingalengjur í ms. 
Skógarfossi.

1966 var Ólafur Jónsson settur tollgæslustjóri frá 15. maí. 
Hann var skipaður í embættið frá 1967 og gegndi því til 1. 
janúar 1974.  

Tollskóli
1967 var komið á fót tollskóla við Tollstjóraembættið í 

Reykjavík til að efla menntun tollvarða og þeirra tollstarfsmanna 
annarra sem fást við tollendurskoðun. Fyrstu lagaákvæðin 
um skólann voru í lögum um tollheimtu og tolleftirlit 1969, 
en þá hafði verið gert ráð fyrir honum í nýgengnum úrskurði 
Kjaradóms um laun opinberra starfsmanna. Reglugerð var sett 
um skólann 1983, og þá var hann nefndur Tollskóli ríkisins. Frá 
fyrstu tíð hafði tollgæslustjóri umsjón með kennslu tollskólans 
í tollgæslufræðum. Árið 1996 var skólinn færður undir 
Ríkistollstjóraembættið, en að nýju undir Tollstjóraembættið 
í Reykjavík 2001.

Ásmundarmálið
1967 var í október upplýst um mesta áfengissmygl sem vitað 

er um þegar 12.000 geneverflöskum var smyglað til landsins 
með mb. Ásmundi GK. Fimm menn tóku fiskibátinn á leigu 
og sögðu eiganda að þeir ætluðu til ufsaveiða við Austurland. 
Þess í stað sigldu þeir til Ostende í Belgíu þar sem þeir keyptu 

geneverfarminn frá Hollandi fyrir milligöngu skipshöndlara 
og að auki 120 flöskur af rommi og whisky, 25 kassa af bjór og 
50 vindlingalengjur. Þeir skiptu um nafn á bátnum á meðan 
hann var í höfn í Belgíu og notuðu nafn sem áður hafði verið á 
bátnum; Þorleifur Rögnvaldsson ÓF.

Í skjóli myrkurs aðfaranótt 19. október sigldi Ásmundur án 
siglingaljósa að Gelgjutanga við Elliðavog í Reykjavík, þar sem 
verulegum hluta áfengisins var komið fyrir í ósjófæru skipi 
sem þar var í fjörunni og einn fimmmenninganna átti í félagi 
við annan mann.

Er birti var siglt til Hafnarfjarðar og næstu tæpu tveir 
sólarhringarnir notaðir til að flytja megnið af smyglvarningnum 
sem eftir var í bátnum í heimahús og sumt í geymslu í Sænsk-
íslenska frystihúsinu í Reykjavík.

Það liggur fyrir í málsskjölum að Tollgæslan í Reykjavík 
fékk upplýsingar að utan um áfengiskaupin í Hollandi. 
Var talsverður viðbúnaður, m.a. með aðkomu lögreglu og 
Landhelgisgæslunnar, til að fylgjast með skipakomum til 
landsins, en nafnabreytingin þegar Ásmundur hafnaði sig í 
Belgíu villti nokkuð fyrir.

Tókst fljótlega að tengja áfengiskaupin við Ásmund 
GK og tókst að upplýsa málið og haldleggja nær allan 
smyglvarninginn.

Þetta mál er eftirminnilegt fyrir margra hluta sakir. Af 
eftirmálum má nefna að Ásmundur var gerður upptækur 
til ríkissjóðs með dómi, enda þótt ekkert  benti til þess að 
eigandi bátsins væri viðriðinn málið. Samkvæmt þágildandi 
áfengislögum bar að gera skip upptækt til ríkissjóðs ef verulegur 
hluti af farmi þess væri ólöglega aðflutt áfengi. Umræddu 
upptökuákvæði áfengislaga var breytt í heimild í stað skyldu, í 
framhaldi af dóminum í þessu máli.

Í tollskólanum á þessum tíma var einnig kennari, Jón Mýrdal, einstaklega skemmtilegur maður. Jón kenndi tollflokkun 
um allt er varðaði rafeindatæki og vélar. Hann hafði einstaka framsetningu til að skýra mál sitt og notaði orð sem fæstir 
nemenda höfðu nokkurn tíma heyrt. Hann talaði um FÚNDAMENT, SARTSA, JÚNIT, KOMBÍNASJÓN og hvað eina 
sem hann sótti í fræðin.

Eitt sinn rétti nemandi upp hönd og spurði hann: Jón hvað er fúndament?
Og þá kom svarið: Sko, fúndament er sartsi sem samanstendur af tilteknum sjálfstæðum júnitum sem saman 

mynda síðan eina kombínasjón. Þetta var auðvitað auðskilið.  

Mörg hundruð flöskur af áfengi faldar undir þiljum. Jón Andrésson tollvörður ábúðarfullur að skoða sendingu.
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1968 flytur Flugfraktin úr Hafnarhúsinu í húsnæði á 
Sölvhólsgötu og tóku flugfélögin við rekstri hennar.

Með nýjum tollalögum var lögfest að fjármálaráðherra 
gæti falið tollstjóranum í Reykjavík yfirstjórn ákveðinna 
þátta tollamála; þar var og fyrst gert ráð fyrir starfsheiti 
tollgæslustjóra í lögum og hann skilgreindur sem sérstakt 
tollyfirvald. Í samræmi við framkvæmd sem komin var á, sagði 
í lögunum að hann stjórnaði Tollgæslunni í Reykjavík í umboði 
tollstjóra og færi með yfirstjórn tollgæslu utan Reykjavíkur í 
umboði fjármálaráðherra.

Kristján Pétursson verður deildarstjóri Tollgæslunnar 
á Keflavíkurflugvelli. Hann gegndi því starfi til 1989. Var 
hann mjög áhugasamur baráttumaður og ötull frumkvöðull í 
baráttunni gegn smygli ávana- og fíkniefna. 

1970 færðist í vöxt að tollverðir væru sendir frá Reykjavík til 
aðstoðar við tollafgreiðslu skipa utan Reykjavíkur og til fleiri 
eftirlitsstarfa.

Ísland gengur í EFTA.
Kristján Pétursson, deildarstjóri Tollgæslunnar á Keflavíkur-

flugvelli, Sigurður Sigurðsson, varðstjóri í Tollgæslunni í 
Reykjavík, og Kristinn Ólafsson, fulltrúi lögreglustjórans í 
Reykjavík, fóru síðla árs í þriggja vikna kynnisferð til útlanda 
til að kynna sér sérstaklega hvernig yfirvöld tækju á málum er 
vörðuðu ávana- og fíkniefni.

1971 Tollstjóraskrifstofan flytur í Tollhúsið við Tryggvagötu 
og þangað fluttust allar deildir stofnunarinnar nema 
Tollpóststofan, sem var áfram í Hafnarhúsinu. 

Batnaði verulega aðstaða Tollgæslunnar. Farþegaafgreiðsla 
vegna Gullfoss fluttist í Tollhúsið, en senn leið að því að skipið 
hætti reglulegum siglingum milli Reykjavíkur og meginlands 
Evrópu. 

Samstarf tollgæslu og lögreglu í fíkniefnamálum
1971 Í febrúar var komið á fót samstarfshópi lögreglu og 

tollgæslu í fíkniefnamálum. Í honum var Birgir Vigfússon, 
af hálfu Tollgæslunnar í Reykjavík, og Kristján Pétursson, af 
hálfu Tollgæslunnar á Keflavíkurflugvelli.

Má segja að starfshópurinn hafi verið fyrsti vísir að ávana- 
og fíkniefnadeild Lögreglunnar í Reykjavík. Árangur skilaði 
sér fljótlega þegar marijunana var fyrst haldlagt í fórum manns 
og hass fannst stuttu síðar í póstsendingu.

Í febrúar fannst í flughöfninni á Keflavíkurflugvelli belti 
með 37 hassplötum (1.140 g) í ruslakassa á karlasnyrtingu í 
transit-sal.

Í nóvember skilaði samstarfshópur tollgæslu og lögreglu í 
fíkniefnamálum skýrslu til dómsmálaráðherra þar sem m.a. 
var komist að þeirri niðurstöðu að mest af fíkniefnum væri 
flutt til landsins með pósti. Starfaði samstarfshópurinn fram 
á árið 1972.

Kona ráðin tollvörður
1972 var Björg Valtýsdóttir fyrst kvenna ráðin til fastra starfa 

sem tollvörður á Keflavíkurflugvelli. Áður höfðu konur verið 
ráðnar tímabundið til tollgæslu, bæði þar og í Reykjavík.

Í samráði við lögreglustjórann í Reykjavík fól tollgæslustjóri 
Þorsteini Steingrímssyni, lögreglumanni og umsjónarmanni 
fíkniefnaleitarhunds, að vera fulltrúi Tollgæslunnar við leit að 
ávana- og fíkniefnum í pósti. 

1973 var Björn Hermannsson skipaður tollstjóri í Reykjavík frá 
1. janúar. Frá 1. september 1987 til 30. september 1990 var hann 
jafnframt settur ríkistollstjóri. Hann lét af starfi tollstjóra 1997.

Kristinn Ólafsson var settur tollgæslustjóri frá 1. mars 
1973 og skipaður í embættið frá 1. janúar 1974. Hann gegndi 
embættinu til 1996.

Í tíð þeirra Björns og Kristins, og raunar frá því nokkru 

Jón Hermannsson var fyrsti tollstjóri á Íslandi. Hann var jafnframt lögreglustjóri. Í tíð Jóns tíðkaðist það að hann greiddi 
sjálfur starfsmönnum sínum út laun og í þann tíma var að sjálfsögðu greitt með peningum.

Einhverju sinni var Jón að greiða út laun og til hans kom þá m.a. ungur tollvörður, Hálfdán Einarsson, sem á þessum tíma 
var nýlega byrjaður að starfa. Jón mun hafa rétt Hálfdáni peningana en Hálfdán vöðlaði þeim saman og stakk í vasann.

Þá á Jón að hafa sagt.
Heyrið þér Hálfdán, vitið þér ekki að það kostar peninga að prenta peninga. Jóni mun ekki hafa líkað hvernig farið var 

með fjármunina en hann þéraði alla sem hann ræddi við.

Kristinn Guðjónsson formaður á Erninum, 11 tonna tollbáti byggður 
1939, sem var með 90 hestafla Mannheim vél.

Mikil samskipti voru milli tollvarða og bandaríska varnarliðsins á 
árunum 1951-2006.
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áður, voru helstu fyrirliðar úr hópi tollvarða hjá Tollgæslunni í 
Reykjavík þeir Jón Mýrdal, deildarstjóri vöruskoðunardeildar 
og síðar aðaldeildarstjóri hjá Ríkistollstjóraembættinu, og 
Vilhjálmur Vilmundarson, deildarstjóri skipavaktar.

Við komu ms. Lagarfoss til Reykjavíkur fundust rúmlega 
3.000 þriggja pela áfengisflöskur.

Tollverðir aðstoðuðu lögreglu við öryggisgæslu í tengslum 
við fund þeirra Nixons Bandaríkjaforseta og Pompidou 
Frakklandsforseta í Reykjavík um mánaðamótin maí - júní.

1974 var Þorgeir Þorsteinsson skipaður lögreglustjóri á 
Keflavíkurflugvelli frá 1. júlí. Hann fékk starfsheitið sýslumaður 
1. júlí 1992 í samræmi við þær breytingar sem urðu með lögum 
um aðskilnað dóms- og umboðsvalds í héraði. Gegndi hann 
starfi sýslumanns til 1999.

1975 Tollgæslan í Reykjavík fékk tollbátinn Val til nota við 
eftirlitsstörf. Gamli báturinn og tollbáturinn Örn voru þá 
seldir.

Farþega- og bílferjan Smyrill hóf siglingar til Seyðisfjarðar 
og Norröna frá 1983. Tollgæslan í Reykjavík, og 
Ríkistollstjóri á sinni tíð, hefur lagt áherslu á að aðstoða 
Sýslumannsembættið á Seyðisfirði við afgreiðslu ferjunnar, 
m.a. með fíkniefnaleitarhundum. 

Meðal fíkniefnamála sem upp hafa komið í tengslum við 
þessar ferjusiglingar má nefna að 1992 fundust 6 kg af hassi og 
300 g af amfetamíni, 2001 2,2 kg af hassi, 2003 4 kg af hassi og 
2005 um 4 kg af metamfetamíni. Árið 2008 fundust 190 kg af 
hassi í húsbíl auk 1,6 kg marijúana og 1,3 kg af kókaíni. Sama 
ár fundust síðan tæp 20 kg af hassi og 2 kg af amfetamíni í 
smyglbíl. Árið 2010 fundust tæpir 20 lítrar af amfetamínbasa 
með ferjunni og haustið var reynt að smygla tugum kílóa af 
fíkniefnum með tveimur bílum til Seyðisfjarðar. 

Verkföll
1977 og 1984 fóru tollverðir og aðrir opinberir starfsmenn 

í verkfall; stöðvaðist þá fjöldi skipa á ytri höfninni í Reykjavík 

þar eð þau fengust ekki tollafgreidd. Var þetta einkar áberandi 
og eftirminnileg kraftbirting verkfallanna. Knúið var á um 
að veittar yrðu undanþágur til tollafgreiðslu innflutnings og 
leyfðu verkfallsstjórnir það í neyðartilvikum, m.a. með því að 
samþykkja nauðsynleg lyf til sjúkrahúsa.

1978 var gerður samningur við Sambandslýðveldið 
Þýskaland um gagnkvæma aðstoð í tollamálum.

1979 - 80 fjölgaði fíkniefnamálum mikið; talsvert var farið 
að bera á smygli hassolíu.

1980 var gerður samningur við Pólland um gagnkvæma 
aðstoð í tollamálum.

Á Keflavíkurflugvelli lét kunnur iðnrekandi reyna á lögmæti 
þess að ferðamenn fengju ekki að flytja inn áfengt öl enda 
þótt áhöfnum skipa og flugvéla væri það heimilt. Þetta varð 
til þess að fjármálaráðherra heimilaði ferðamönnum slíkan 
innflutning.

Tollverðir við leit í lest á vöruflutningaskipi.Felix Jónsson og Guðmundur Einar „góði“ bryti hjá Eimskip að innsigla 
kost í Lagarfossi.

Tollskýlið fyrir framan Hafnarhúsið.
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Gámabyltingin
Gámabylting varð í fraktflutningum á níunda áratugnum; 

millilandaskipum fór fækkandi á sama tíma og flutningsgeta 
þeirra fór stórvaxandi.

Tilkoma frystigáma dró úr þörf á frystiskipum við útflutning 
á frystum sjávarafurðum.

1981 Það þóttu tíðindi þegar tollverðir frá Tollgæslunni í 
Reykjavík sigu niður úr þyrlu í flutningaskip suður af landinu, 
en talin var ástæða til að ætla að í skipinu væri umtalsverður 
smyglvarningur. Ekkert fannst þó í það skiptið.

Ísland gerðist aðili að Norðurlandasamningi um gagnkvæma 
aðstoð í tollamálum. Á grundvelli hans hefur verið náið samráð 
og samstarf milli tollstjórna Norðurlandanna í gegnum tíðina.

Stofnun leitar- og rannsóknardeildar 
Tollgæslunnar í Reykjavík

1982 var leitar- og rannsóknardeild sett á stofn hjá 
Tollgæslunni í Reykjavík til að leggja aukna áherslu á leitir og 
rannsóknir, bæði í Reykjavík og á landsvísu. Nokkru áður, eða 
frá 1975, hafði um skeið starfað vísir að rannsóknardeild, fyrst 
undir forystu Jóns Mýrdal og síðar Sævins Bjarnasonar.

Í leitar- og rannsóknardeildinni 1982 voru fyrst Sævin 
Bjarnason, deildarstjóri (síðar aðaldeildarstjóri Tollgæslunnar 
á Keflavíkurflugvelli), varðstjórarnir Brynjólfur Karlsson 
og Jónas Hall og tollverðirnir Aðalsteinn Blöndal, Ásgeir 
Eyjólfsson, Eyþór Borgþórsson og Ólafur Sigurjónsson. Deildin 
annaðist leitar- og rannsóknarstörf um allt land, eftir atvikum 

í samvinnu við tollverði og lögreglu á viðkomandi stað, eða fór 
til aðgerða óforvarandis ef því var að skipta. Rík áhersla var 
lögð á fíkniefnamál og var því talsverð samvinna við ávana- 
og fíkniefnadeild Lögreglunnar í Reykjavík. Jafnan var leitast 
við að klára rannsóknir þeirra mála sem deildin var bær til 
að rannsaka og gera þau tæk til ákæru- og dómsmeðferðar. 
Náin samvinna var og við lögreglu, þ.m.t. Rannsóknarlögreglu 
ríkisins, vegna rannsóknar tollalagabrota. 

Sumarið 1982 var farþega- og bílferjan Edda í ferðum milli 
Reykjavíkur og Evrópuhafna.

1983 Á ólöglega fíkniefnamarkaðnum fer að bera æ meira á 
amfetamíni.

1984 Tollpóststofan fluttist úr Hafnarhúsinu í póstmiðstöð 
í Ármúla.

Tollverðir afsöluðu sér verkfallsrétti gegn því m.a. að kjaraleg 
staða þeirra yrði metin reglulega með hliðsjón af tilteknum 
starfsstéttum og bættur óhagstæður mismunur.

1985 stöðvaði leitar- og rannsóknardeild Tollgæslunnar í 
Reykjavík um tíma innflutning á hráu kjöti til Varnarliðsins 
úr skipi í Njarðvíkurhöfn. Taldi fjármálaráðuneytið 
innflutninginn óheimilan vegna laga um varnir gegn gin- og 
klaufaveiki frá 1928, en utanríkisráðuneytið mun hafa verið 
á öðru máli. Innflutningurinn var síðar heimilaður gegn 
framvísun heilbrigðisvottorðs.

Tollgæslan í Reykjavík fékk fyrst gegnumlýsingartæki til 
nota við tolleftirlit með póstsendingum.

Einhverju sinni voru tollverðir að fylgjast með skipi sem lá bundið við Austur-bakka gömlu hafnarinnar. Á þeim tíma 
var gamli kolakraninn staðsettur á svipuðum stað og björgunarskipið Sæbjörg liggur vanalega. Kolakraninn var mikið 
mannvirki og var notaður til að losa kol úr skipum og í kolaport sem þá var fyrir ofan kranann.

Tollverðir höfðu skipt með sér verkum við vöktunina og einn var svo útsjónarsamur að hann klifraði upp í kranann og 
skreið eftir honum í átt að bryggjunni og horfði þannig niður á skipið.

Eftir einhverja stund var bifreið lagt við skipið og byrjuðu menn að bera varning í hana frá skipinu. Með þessu var fylgst 
og þegar okkar manni taldist til að búið væri að bera allt sem átti að fara í land, þá kallaði hann niður úr kranaunum.

Stansið, þetta er tollgæslan.
Menn við bifreiðina litu undrandi upp en vinkuðu síðan manninum og óku á brott. Það tók nefnilega langan tíma að 

komast niður úr kranaum að bifreiðinni.  Að sjálfsögðu voru engar talstöðvar eða símar til á þessum tíma. Þannig fór sú 
vakt fyrir lítið.

Ólafur Sigurjónsson og Eyþór Borgþórsson um borð í Hofsjökli árið 
1979.

Óskar Kristjánsson lögreglumaður, Stefán Bjargmundarson, Þorsteinn 
Haukur Þorsteinsson og Ársæll Ársælsson.
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Stofnun Ríkistollstjóraembættisins
1987 var Ríkistollstjóraembættið stofnað 1. september með 

nýjum tollalögum. Með sérstakri lagaheimild var tollstjórinn 
í Reykjavík settur til að gegna jafnframt stöðu ríkistollstjóra 
og hélst sú skipan til 1990. Embættið fór með yfirstjórn 
tollheimtu og tolleftirlits í landinu í umboði fjármálaráðherra, 
en meðal verkefna þess var að hafa eftirlit með og samræma 
tollframkvæmd, starfrækja og þróa tölvukerfi fyrir 
tollafgreiðslu, sinna alþjóðlegu samstarfi tollyfirvalda o.fl.

Tollalögin gerðu ráð fyrir að komið yrði á fót Tollgæslu Íslands 
við Ríkistollstjóraembættið sem lyti stjórn tollgæslustjóra, 
en hann færðist nú til þessa nýja embættis. Tollverðir, 
alls staðar á landinu, skyldu ráðnir til starfa hjá Tollgæslu 
Íslands. Þetta gekk ekki eftir; tollgæsludeild var stofnuð hjá 
Ríkistollstjóraembættinu, undir stjórn tollgæslustjóra, sem 
sinnti rannsóknum og öðrum tollgæslustörfum á landsvísu, 
en að meginstefnu til voru tollverðir áfram starfsmenn 
viðkomandi tollstjóraembætta og ráðningamál í höndum 
þeirra. Tollstjórinn í Reykjavík tók við stjórn tollgæslunnar 
í sínu umdæmi þegar embætti tollgæslustjóra var flutt til 
Ríkistollstjóraembættisins.

Komið var á fót sérstakri úrskurðarnefnd, Ríkistollanefnd, til 
að vera óháður úrskurðaraðili í ágreiningsmálum tollyfirvalda 
og viðskiptamanna þeirra. Með nýjum tollalögum var enn 
fremur settur lagarammi um rafræna tollafgreiðsluhætti.

Þetta ár var upplýst um smygl á tæpum 11 kg af hassi sem 
fannst innan um málningarkassa í skipi í Reykjavík.

Rafræn tollafgreiðsla
1988 hafði Ríkistollstjóri forgöngu um að rafrænni 

tollafgreiðslu var ýtt úr vör. Sýnt þótti að nýir tollafgreiðsluhættir 
myndu í vaxandi mæli hafa áhrif á tolleftirlit, bæði tollgæslu 
og tollendurskoðun.

1990 var Sigurgeir A. Jónsson skipaður ríkistollstjóri 
frá 1. október. Þar með fór tollstjórinn í Reykjavík 
ekki lengur með stjórn bæði Tollstjóraembættisins og  
Ríkistollstjóraembættisins.

1991 Lionsklúbburinn Freyr gaf Ríkistollstóraembættinu 
fíkniefnaleitarhund. Þá var og keyptur fíkniefnaleitarhundur 
fyrir Tollgæsluna á Keflavíkurflugvelli.

1992 var tekið upp alsjálfvirkt rafrænt tollafgreiðslukerfi 
sem takmarkar verulega möguleika á samtímaeftirliti og krefst 
markvissrar áhættustjórnunar við eftirlit tollyfirvalda.

Þá fór að bera á því að Rússafiskur væri fluttur út sem 
íslenskur væri.

Ríkistollstjóraembættið keypti annan fíkniefnaleitarhund.
1993 var hætt að tollafgreiða skip á ytri höfninni í Reykjavík, 

en það hafði verið gert um áratugaskeið. Samhliða því var 
tollbáturinn Valur seldur.

Í mars taka tollverðir á Keflavíkurflugvelli litla krókódíla,  
tarantúlu-kóngulær, froska, sporðdreka og mýs af tveimur 
farþegum.

Fer að bera æ meira á því að Tollgæslan á Keflavíkurflugvelli 
þurfi að kljást við svonefnd burðardýr, þ.e. fólk sem lætur til 
leiðast eða neyðist til að flytja fyrir aðra fíkniefni til landsins.

Skipulagsbreyting var gerð hjá Tollgæslunni á 
Keflavíkurflugvelli er aðaldeildarstjóri tók við daglegri 
verkstjórn. Gottskálk Ólafsson var aðaldeildarstjóri 

1993 - 1997, Sævin Bjarnason 1998 - 2002 og Kári 
Gunnlaugsson frá 2002.

Ríkistollstjóraembættið leggur hald á rúmlega 130 
kg af kalkúnalærum sem höfðu verið tollafgreidd 
á Keflavíkurf lugvelli ;  landbúnaðarráðuneytið taldi 
innflutninginn stangast á við búvörulög, en utanríkisráðuneytið 
mun hafa talið innflutninginn heimilan þar sem um væri að 
ræða iðnaðarvöru.

Er nálgast jólaföstu fer að bera nokkuð á innkaupaferðum 
Íslendinga til útlanda; hafa slíkar ferðir orðið æ vinsælli 
og skapað vissa eftirlitsþætti, einkum við tolleftirlit á 
Keflavíkurflugvelli.

EES-samningurinn
1994 tók gildi samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið. 

Í honum er m.a. fjallað um gagnkvæma aðstoð í tollamálum.
Karl F. Garðarsson var settur ríkistollstjóri frá 1. september 

1994 til 30. apríl 1995 í fjarveru skipaðs ríkistollstjóra.
1995 Farið að bera meira á e-töflum (ecstasy) á ólöglega 

fíkniefnamarkaðnum á Íslandi, en frá 1992 hafði þeirra lítillega 
orðið vart.

1996  Tollalögum var breytt til þess m.a. að skýra verka   skipt-
ingu milli Ríkistollstjóraembættisins og tollstjóraembættanna. 
Staða tollgæslustjóra var lögð niður. Skorið var á sérstök tengsl 
milli Ríkistollstjóra og Tollstjóraembættisins í Reykjavík og 
fyrrnefnda embættið þar með gert að sjálfstæðri stofnun í 
lagalegu tilliti.

1997 var Snorri Olsen skipaður tollstjóri í Reykjavík.

Einar Torfason, Gunnar Wedholm og Þorbjörn Ásbjörnsson í júlí 1976.Felix Jónsson yfirtollvörður og fyrsti formaður TFÍ um borð í Langjökli 
árið 1965.
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1998 ákvað fjármálaráðuneytið að Ríkistollstjóraembættið 
ætti ekki að sinna beinni tollgæslu en leggja aukna áherslu á 
miðlæg tollgæsluverkefni, svo sem áhættugreiningu og gerð 
eftirlitsáætlana á landsvísu.

Nokkrir tollverðir voru fluttir frá Ríkistollstjóra til 
Tollstjórans í Reykjavík. Tollgæslan þar fékk fíkniefna-
leitarhund Ríkistollstjóra, auk þess sem keyptur var annar 
fíkniefnaleitarhundur fyrir stofnunina. Stofnuð var fíkniefna- 
og rannsóknardeild hjá Tollstjóraembættinu sem m.a. átti að 
aðstoða við tollgæslu á landsvísu.

Ríkistol lstjóraembættið og Tollstjóraembættið í 
Reykjavík gerðu samninga við fjármálaráðuneytið um 
útfærslu á lögbundnum hlutverkum sínum (árangurs-
stjórnunarsamningar). Forstöðumönnum embættanna, 
ríkistollstjóra og tollstjóra, voru sett erindisbréf.

Ríkissaksóknari  krafðist  þess að Héraðsdómur 
Reykjavíkur ónýtti sektargerð sem deildarstjóri tollgæslu hjá 
Tollstjóraembættinu afgreiddi í stað tollstjóra eða löglærðs 
fulltrúa hans, eins og boðið var í tollalögunum eftir breytingar 
sem á þeim höfðu verið gerðar 1996.

Sameiginleg aðgerð Ríkistollstjóraembættisins og 
Lögreglunnar í Reykjavík leiddi til þess að upplýst var um 
smygl á rúmlega 4.000 lítrum af sterku áfengi sem flutt var 

til landsins í gámi, án þátttöku áhafnar á skipinu er flutti 
gáminn.

1999 Jóhann R. Benediktsson var skipaður sýslumaður á 
Keflavíkurflugvelli frá 1. apríl.

Gerður samstarfssamningur milli tollgæslu og lögreglu til að 
efla baráttuna gegn fíkniefnum.

Í samstarfi fíkniefna- og rannsóknardeildar Tollgæslunnar 
í Reykjavík og fíkniefnadeildar Lögreglunnar í Reykjavík var 
upplýst um smygl á 7,4 kg af hassi og 110 g af marijuana er 
fundust í gámi á svæði Samskipa við Holtabakka. Nokkru 
meira magn fannst við húsleitir í framhaldinu sem tollverðir 
tóku þátt í með lögreglumönnum.

Tollgæslan fann tæplega 600 áfengisflöskur og 551 
vindlingalengju í Goðafossi í Reykjavík. Skömmu síðar 
fann Tollgæslan í Reykjavík í samstarfi við Tollgæsluna í 
Hafnarfirði rúmlega 1.200 áfengisflöskur í Hvítanesinu í 
Hafnarfjarðarhöfn.

Forvarnastarf tollgæslu
1999 Þorsteinn Haukur Þorsteinsson, tollfulltrúi í Reykjavík 

og umsjónarmaður fíkniefnaleitarhunds til margra ára, gerist 
frumkvöðull í því að byggja upp og þróa forvarnarstarf í 
fíkniefnamálum meðal ungmenna, einkum fermingarbarna, 
um allt land. Árið 2003 var gerður samstarfssamningur um þetta 
forvarnastarf milli Tollgæslunnar í Reykjavík og Biskupsstofu. 
Það ár heiðraði Tollvarðafélagið Þorstein á aðalfundi félagsins 
fyrir framúrskarandi störf að forvörnum.

2000 Tollgæslan í Reykjavík flutti meginhluta starfsemi 
sinnar úr Tollhúsinu við Tryggvagötu í Tollmiðstöð sem opnuð 
var við Héðinsgötu. 

Tollgæslan í Reykjavík hætti að hafa tollverði staðsetta í 
vörugeymslum.

Tolleftirlit með póstsendingum flutti í Póstmiðstöð 
Íslandspósts að Stórhöfða í Reykjavík.

Breytingar á yfirstjórn tollgæslu
2001 Ríkistollstjóraembættið var lagt niður 1. janúar, 

m.a. til þess að skapa skilyrði til að auðvelda samnýtingu 
starfskrafta og t i l  að styrkja tol lgæsluna. Voru 
tollgæsluverkefni Ríkistollstjóraembættisins að meginstefnu 
til falin Tollstjóraembættinu í Reykjavík. Tollstjórinn og 
fjármálaráðuneytið gerðu nýjan samning um útfærslu á 

Baldur B. Höskuldsson í stóra húsbílamálinu frá 2008.

Hörður Davíð Harðarson fyrrverandi formaður TFÍ árið 2005.Björg Valtýsdóttir og Kári Gunnlaugsson á Keflavíkurflugvelli í afmæli 
TFÍ 2005.
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lögbundnu hlutverki Tollstjóraembættisins með hliðsjón af 
breyttri stöðu þess.

Ísland gerðist aðili að Schengen-samstarfinu sem kveður 
m.a. á um að vegabréfaeftirliti skuli hætt við ferðir manna milli 
aðildarríkja samningsins.

Flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli var stækkuð 
talsvert til þess að greiða fyrir umferð farþega sem samkvæmt 
Schengen-samstarfinu þurftu ekki að sæta vegabréfaskoðun.

Tollgæslan á Keflavíkurflugvelli tekur 67.000 e-töflur í 
farangri farþega á leið frá Amsterdam til New York. 

Keypt gegnumlýsingarbifreið fyrir Tollgæsluna í Reykjavík.
Tollverðir semja um nýtt launakerfi. 
Með breytingu á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins eru tollverðir skilgreindir sem embættismenn; átti að 
skipa þá til fimm ára í senn en ekki ótímabundið eins og áður. 
Þeir héldu samt samningsrétti um kaup og kjör.

2004 Tollstjóranum í Reykjavík falið að hafa umsjón með 
farmvernd á landsvísu, en í samræmi við alþjóðlega þróun, 
eftir hryðjuverkin í Bandaríkjunum 11. september 2001, var 
talið nauðsynlegt að efla eftirlit með vöruflutningum milli 
landa, m.a. svo unnt væri að rekja feril vöru frá upphafsstað til 
innflutningshafnar.

2005 Tollvarðafélag Íslands 70 ára

2006 Ríkisstjórnin samþykkti að embætti tollstjórans 
í Reykjavík skyldi sjá um að leitað yrði tilboða í 
gámaskönnunarbifreið með það að markmiði að efla aðgerðir 
gegn fíkniefnasmygli og tryggja öryggi vöruflutninga.

2007 Tollumdæmum var fækkað og umdæmi tollstjórans 
í Reykjavík stækkað. Það nær nú frá Straumsvík norður í 
Gilsfjörð og féllu undir það tollumdæmi sýslumannanna í 
Hafnarfirði, Kópavogi, Akranesi, Borgarnesi og Búðardal og 
tollumdæmi sýslumanns Snæfellinga.

2008 Tollstjórinn í Reykjavík semur við kínverskt fyrirtæki 
um smíði gámaskönnunarbifreiðar sem kom til landsins um 
haustið.

2009 Þann 1. janúar 2009 tóku gildi lög númer 147/2008 
um breytingu á tollalögunum númer 88/2005 og fleiri 
lögum. Eftir breytinguna er Ísland eitt tollumdæmi sem 
heyrir undir embætti tollstjóra. Við gildistöku laganna tók 
embætti tollstjórans í Reykjavík við réttindum og skyldum 
gagnvart öllum tollvörðum sem voru starfandi hjá öðrum 
tollembættum í landinu. Jafnframt breyttist heiti embættisins 
frá sama tíma í Tollstjóri.  Eftir breytinguna eru starfsmenn 
embættisins tæplega 250 talsins.

Markmiðið með skipulagsbreytingunni er að einfalda skipulag 
tollamála, jafnt faglega, stjórnunarlega og fjárhagslega enda 
verður framkvæmd tollamála í landinu á hendi eins embættis í 
stað átta embætta áður. Gert er ráð fyrir að breytingin stuðli að 
aukinni skilvirkni, jafnræði og árangursríkari tollframkvæmd 
auk þess sem henni er ætlað að hafa í för með sér hagræði fyrir 
atvinnulífið, þegna landsins og þjóðfélagið í heild sinni.

Gámaskönnunarbifreið afhent
9. janúar 2009 fékk Tollstjóri afhenta gámaskönnunarbifreið 

af fullkomnustu gerð. Um er að ræða mjög öflugt tæki 
sem getur skannað 40 feta gám á minna en mínútu og birt 
nákvæmar myndir af innihaldi hans.

Rúmlega tveimur árum fyrr 10. nóvember 2006 samþykkti 
ríkisstjórnin að fela tollstjóraembættinu að leita tilboða í 
kaup á slíku tæki með það að markmiði að efla aðgerðir gegn 
fíkniefnasmygli og til að auka öryggi vöruflutninga. 

2010 Starfsstöðvum embættis Tollstjóra að Héðinsgötu og 
á Skúlagötu var lokað á árinu en á árinu 2010 eru tollstöðvar 
áfram á hafnarsvæðinu við Klettagarða og á tollpóststofunni 
auk tollafgreiðslu við Cuxhavengötu í Hafnarfirði og í 
Tollhúsinu við Tryggvagötu. Á Keflavíkurflugvelli var 

Tollafgreiðsla flugvélar á Keflavíkurflugvelli.

Þórir Jónsson, Jens Guðbjörnsson, Sveinbjörn Guðmundsson, 
fyrrverandi formaður TFÍ og Arilíus Harðarson.

Guðbjörn Guðbjörnsson fyrrverandi formaður TFÍ, 
Guðbjörn Ármannsson og Sigurður Pálsson.



20

tollafgreiðslu á Blikavöllum lokað og er öll starfsemin nú á 
einum stað í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Að auki er embætti 
Tollstjóra með starfsstöðvar  á Akureyri, Eskifirði, Ísafirði, 
Selfossi, Seyðisfirði og í Vestmannaeyjum.

Samfara flutningunum var lagt í heilmikla endurnýjun og 
breytingar á húsnæði bæði á Tryggvagötu og í Leifsstöð.

Með breytingunum er stefnt að aukinni hagræðingu 
í rekstri með lægri leigukostnaði og minni akstri milli 
starfsstöðva. Hagræðing þessi hefur í för með sér betri nýtingu 
á starfsmönnum og embættið verður betur í stakk búið til 
að sinna lögboðnum skyldum á sama tíma og fjárheimildir 
lækka.

Um tímamót er að ræða því að í fyrsta skipti í langan tíma er 
stærstur hluti stjórnsýslu Tollstjóra kominn í eitt hús, Tollhúsið 
við Tryggvagötu. 

Samstarfssamningar
Á árinu 2010 var skrifað var undir samstarfssamninga 

við Varnarmálastofnun, Samtök verslunar og þjónustu og 
Fiskistofu. 

2011 Vinna vegna umsóknar Íslands um aðild að 
Evrópusambandinu var í brennidepli hjá Tollstjóra árið 2011. 
Þá var ráðist í umfangsmiklar framkvæmdir í Tollhúsinu og 
mikið starf unnið við framkvæmd laga um greiðsluuppgjör á 
opinberum gjöldum. 

Evrópuskóli Tollstjóra tók til starfa í marsmánuði 2011. 
Meginmarkmiðið með starfrækslu skólans er að efla þekkingu 
starfsfólks á samvinnu ríkja Evrópu og Evrópusambandinu.

Starfsemi Tollstjóra var í tvígang tekin út á árinu af ráðgjöfum 
á vegum Evrópusambandsins. Fyrri úttektin fór fram í maí 
og sú seinni í september. Niðurstöður þeirra mun Tollstjóri 
hagnýta í stefnumótun sem nú fer fram undir yfirskriftinni 
„Tollstjóri 2020“.

Verkefnið „Ný tollakerfi“ var gangsett með tilheyrandi 
stjórnskipulagi, stýrihópi og verkefnisstjórn. Meginverkefni 
verkefnisstjórnar á síðasta ársfjórðungi var að skrifa svokallaða 
fisju eða lýsingu á verkefninu vegna umsóknar um IPA styrk til 
Evrópusambandsins. Þeirri vinnu lauk í maí 2011.

Breytingar á Tollhúsinu
Töluverðar breytingar voru gerðar á Tollhúsinu á fyrri 

hluta ársins 2011. Í afgreiðslusalnum á 5. hæð var útbúin 

vinnuaðstaða fyrir fjóra þjónustufulltrúa og biðsalur fyrir 
viðskiptavini þeirra. Framlína Tollstjóra er því nú öll á sömu 
hæð til hægðarauka fyrir viðskiptavini. Gagngerar breytingar 
voru gerðar á húsnæðinu í vesturenda 4. hæðar sem áður 
var húsnæði Skattstjórans í Reykjavík. Þá var útbúin ný 
kennslustofa og bókasafn á 3. hæð.

Greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum
Stærsta verkefni innheimtusviðs á árinu 2011 var framkvæmd 

laga nr. 24/2010, um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum 
lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri. Er lögunum ætlað að 
veita einstaklingum og lögaðilum í atvinnurekstri tækifæri til 
þess að koma vanskilum á opinberum gjöldum í skil.

Hvað árangur í innheimtu skatta og gjalda varðar leiðir 
samanburður milli áranna 2011 og 2010 í ljós að skil hafa 
aukist um 2,02%.

2012 Fjölmörg umfangsmikil verkefni í tengslum við 
umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu voru í 
brennidepli hjá Tollstjóra árið 2012. Lögð voru drög að mótun 
upplýsingatæknistefnu og samskiptastefnu embættisins, auk 
þess sem hugbúnaðarverkefni voru ofarlega á baugi. Við blasir 
að þeim muni fjölga verulega verði af inngöngu í ESB.

Á árinu sótti embættið um svokallaðan IPA styrk til 
Evrópusambandsins. Sú umsókn hlaut jákvæð viðbrögð og var 
tæpum milljarði veitt til upptöku nýrra tollkerfa. Hvort sem af 
inngöngu Íslands í Evrópusambandið verður eður ei, er ljóst 
að þeir fjármunir og sú mikla vinna sem lögð hefur verið í 
undirbúning þess mun nýtast til að efla innviði embættisins til 
muna, til framtíðar litið.

Unnið var af krafti að upptöku nýrra tollkerfa á árinu. Ljóst 
var að fjölga þyrfti starfsfólki hjá embættinu, meðal annars 
til að manna verkefnin, en einnig til annarra starfa. Á árinu 
voru nýráðningar 34 talsins og nam heildarfjöldi starfsmanna 
í árslok 238 manns. Gerðar voru breytingar á rýminu í 
norðvesturhluta Tollhússins til að skapa þeim starfsmönnum, 
sem vinna að þessum verkefnum, starfsaðstöðu. Gekk sú vinna 
fljótt og vel og var endurbætt starfsstöð verkefnahópanna tekin 
í notkun um mitt ár 2012.

Af öðrum nýjum verkefnum sem voru í undirbúningi hjá 
embættinu má nefna verkefni um viðurkennda rekstraraðila. 
Það ber enska heitið „Authorised Economic Operator,“ 
(AEO). Rétt þótti að stefna að upptöku þessa kerfis með tilliti 

Jónas Hall, Kári Friðriksson, Þráinn Brynjólfsson og Valur Kristinsson. Björn Bjarnason dómsmálaráðherra og Björg Valtýsdóttir í afmæli TFÍ 
árið 2005.
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til einföldunar tollmeðferðar, öryggis og verndar.
Evrópuskóli Tollstjóra bauð til námskeiðs um tollabandalag 

Evrópusambandsins. Um 100 manns sóttu námskeiðið. Var þar 
bæði um að ræða starfsmenn Tollstjóra og starfsmenn annarra 
stofnana og fyrirtækja, sem sóttu sér fræðslu um þetta málefni. 
Af öðrum viðburðum á vegum mannauðssviðs er vert að geta 
árlegrar heilsuviku, sem mannauðssvið stóð fyrir síðastliðið 
vor og þótti heppnast mjög vel.

Starfsstöð Tollstjóra í Hafnarfirði var lokað 1. september 
2012. Starfsfólki þar var boðið starf í öðrum starfsstöðvum 
embættisins. Viðskiptavinum, sem nýttu sér þjónustuna í 
Hafnarfirði, er nú þjónað af starfsfólki Tollstjóra á Tryggvagötu 
og í Klettagörðum.

Í desember 2011 var hlutverk Tollstjóra við innheimtu 
skatta og gjalda lögfest á Alþingi. Við lögfestinguna fékk 
Tollstjóri auknar valdheimildir til að sinna eftirlits- og 
samræmingarhlutverki sínu á sviði innheimtu opinberra gjalda 
gagnvart öðrum innheimtumönnum ríkissjóðs. Starfshópur á 
innheimtusviði vinnur nú að stefnumótun í þessum efnum.

Nýtt stjórnskipulag Tollstjóra leit dagsins ljós í byrjun árs 
2013. Þær breytingar voru unnar í tengslum við stefnumörkun 
embættisins „Tollstjóri 2020“ og hófst undirbúningurinn í mars 
2012. Í nýja stjórnskipulaginu er starfsemi embættisins skipt upp 
í tvö kjarnasvið eins og áður, það er innheimtusvið og tollasvið. 
Stoðsvið eru nú þrjú, í stað tveggja áður; mannauðssvið, 
rekstrar- og upplýsingatæknisvið og þróunarsvið. Auk þessa 
er um að ræða starfsemi innri endurskoðunar og skrifstofu 
tollstjóra.

2013-2015 Það sem öðru fremur einkenndi starfsemi 
Tollstjóra á árunum 2013-2015 var þróttmikið starf að 
fjölmörgum umfangsmiklum verkefnum er varða stefnumótun 
og framþróun kjarnastarfsemi embættisins, það er tollamál 
og innheimtumál. Má þar helst nefna vinnu að mótun 
verkefnastjórnunar, skjalastjórnunar, gæðastjórnunar og 
upplýsingastjórnunar. Einnig vinnu að umhverfisstefnu, ytri 
þjónustugátt embættisins og verkefni um öryggismál.

Ákvörðun var tekin um að koma á fót innan embættisins 
vottuðu gæðastjórnkerfi samkvæmt ISO 9001 staðlinum. Staða 
gæðastjóra var auglýst og ráðið í hana.

Þá var sérstöku verkefni, Viðurkenning rekstraraðila 
-Innleiðing á AEO, hleypt af stokkunum. Um er að ræða 
ákveðna aðferðafræði til að tryggja öryggi milliríkjaviðskipta 

og greiða fyrir viðskiptum. Þessi aðferðafræði felur í sér 
ávinning fyrir tollyfirvöld og atvinnulífið. Stefnt er að upptöku 
AEO-kerfisins á næsta ári.

Ofangreind verkefni eru öll undir hatti framtíðarsýnar 
embættisins „Tollstjóri 2020“ sem viðkemur fjármálum, 
þjónustu, innra starfi og mannauði. Til grundvallar eru lögð 
gildi Tollstjóra; traust, samvinna og framsækni. Í tengslum við 
þessa stefnumörkun embættisins var ákveðið að gera breytingar 
á stjórnskipulagi embættisins, sem kynnt var á árinu.

Í upphafi árs 2013 færðist nýtt verkefni yfir á borð Tollstjóra, 
í kjölfar breytingar á lögum um innlend vörugjöld nr. 
97/1987. Með henni færðist álagning vörugjalda á innflutning 
og innlenda framleiðslu, ásamt innheimtu þeirra frá 
Ríkisskattstjóra til embættis Tollstjóra.

Línur varðandi breytingar á Tollhúsi skýrðust á árinu 2013. 
Fallið var frá hugmyndum um gerð bílastæða á þaki þess, þar 
sem kostnaður við þær breytingar þótti of hár. Þess í stað gerir 
ný tillaga ráð fyrir að Tollstjóra verði áfram úthlutað bílastæðum 
í nágrenni við bygginguna og að auki 500 fermetra rými á 1. 
hæð, sem útbúið verði fyrir tæki og bifreiðar. Þá voru hafnar 
framkvæmdir við breytingar í vesturenda byggingarinnar, þar 
sem aðstaða verður fyrir húsverði, ræstitækna, starfsmenn í 
póstdreifingu og hjólageymslu.

Í desember 2013 varð ljóst að svokallaðir IPA styrkir 
Evrópusambandsins til embættis Tollstjóra myndu ekki koma 
til afgreiðslu. Ástæðan er sú að samningur þess efnis hafði 
ekki verið undirritaður þegar vatnaskil urðu í viðræðum um 
inngöngu Íslands í sambandið. Verkefnum, sem verið höfðu 
í vinnslu innan embættisins, var því lokað að sinni. Vert er 
að geta þess að sú vinna, sem farið hafði fram vegna þessa 
mun koma embættinu til góða með margvíslegum hætti til 
framtíðar litið.  

2015 Þann 8. desember verður Tollvarðafélag Íslands 80 ára.

Ómar Ragnarsson.Gunnar Sæmundsson, Árni Elísson og Arilíus Harðarson.
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Gömlum félaga fagnað. Grallarar af Suðurnesjum.

Táp og fjör og frískir menn. Ritstjórinn í banastuði.

Þarna var fólk að skemmta sér.  Tollverðir eru manna elstir.

Smyglarar hugsa þessum mönnum þegjandi þörfina. Glæsilegir fulltrúar landsbyggðarinnar.
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Sumir eru heppnari en aðrir. Tollari í meyjafans.

Guðni var hrókur alls fagnaðar. Fallegur baksvipur.

Glatt á hjalla. Tónelskir tollarar.

Formaður BSRB íbyggin á svip. Tóm gleði og hamingja á afmælishátíð TFÍ.
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Aðstaðan gegnum árin
Valur Freyr Steinarsson, skjalavörður embættisins, tók saman

Þann 1. janúar 1929 var Jón Hermannsson skipaður 
tollstjóri í Reykjavík en Jón hafði frá árinu 1918 
hvorttveggja farið með með lögregluvald og tollstjórn í 

umdæmi Reykjavíkur í krafti embættis síns sem lögreglustjóri. 
Heimildum ber ekki saman um það hve margir fluttust frá 
lögreglu yfir í hið nýja embætti en talan liggur á milli 10 og 15 
manns. Einn þeirra var Erlendur Guðmundsson, oftast kenndur 
við Unuhús, hið mikla menningarhús í Garðastræti en hann 
starfaði í hartnær 25 ár hjá embættinu, fyrst sem gjaldkeri og 
síðar sem deildarstjóri. Skrifstofa Tollstjórans í Reykjavík var 
fyrst í Lækjargötu 10b en þar höfðu skrifstofur lögreglustjóra 
verið til húsa. Húsið, sem var reisulegt tveggja hæða timburhús 
með risi og hlöðnum kjallara, var í eigu tollstjórans sem bjó 
með fjölskyldu sinni á efri hæðinni en hafði skrifstofur á þeirri 
neðri. En Jón hafði fest kaup á húsinu árið 1911 og bjó í því allt 
fram til ársins 1930. Húsið var síðar flutt, árið 1954, til þess að 
rýma fyrir höfuðstöðvum Iðnaðarbankans og stendur nú við 
Skipasund og er númer 88. 

Þó svo að vistin í Lækjargötu kunni að hafa verið heimilisleg, 
þá var ljóst að finna varð skrifstofum embættisins betri stað. 
Ári eftir stofnun embættisins var lokið við að byggja Arnarhvol 
og fluttist skrifstofan þangað. Þar var embættið til húsa um 
níu ára skeið eða fram til ársins 1939 þegar það þurfti að víkja 
sökum þess að ráðuneytum var fjölgað úr þremur í fimm. 

Þáverandi tollstjóri reyndi að selja ráðamönnum þá hugmynd 
að byggja yfir embættið og hafði í huga lóð austan megin við 
núverandi Tollhús við Tryggvagötu, þ.e. frá Pósthússtræti 
að Lækjargötu þar sem nú er verið að grafa fyrir risastórum 
bílakjallara. Ekki kom til þess að byggt væri yfir embættið á 
fimmta áratugnum og skrifstofur embættisins voru fluttar 
tímabundið í leiguhúsnæði í Hafnarstræti 5, þar sem þær 
voru „tímabundið“ í  hartnær 15 ár eða allt til ársins 1954. 
Torfi Hjartarson sem áður hafði verið sýslumaður á Ísafirði 
var skipaður tollstjóri í Reykjavík árið 1943 og byrjaði strax 
að huga að húsnæðismálum embættisins, enda þótti húsnæðið 
lítið og óhentugt. En þverskallast var við þangað til að leigusali 
sagði að lokum upp leigunni og neyddist þá embættið til þess 
að flytjast aftur upp í Arnarhvol, þar sem það kom sér fyrir á 
þriðju hæð í rými sem áður hafði hýst Fjárhagsráð. Þar voru 
skrifstofur embættisins allt til ársbyrjunar 1971 þegar Tollhúsið 
við Tryggvagötu var tekið í notkun. 

Árið 1951 var Unnsteinn Beck fyrstur manna skipaður 
tollgæslustjóri og ætlað að annast stjórn tollgæslu í 
Reykjavík í umboði tollstjórans í Reykjavík. Árið 1957 var 
honum einnig falin yfirstjórn tollgæslu á landsbyggðinni í 
umboði fjármálaráðherra. Skrifstofur tollgæslustjóra voru í 
Hafnarhúsinu og síðar í Tollhúsinu þegar það var komið til 
sögu. Árið 1966 tók Ólafur Jónsson við sem tollgæslustjóri og 
gegndi embættinu allt til ársins 1973 þegar Kristinn Ólafsson 
tók við af honum og var tollgæslustjóri þar til að embættið var 

Hæð : 33 sm
Breidd : 34 sm

Lækjargata 10b er fyrir miðri mynd, húsið stendur nú við Skipasund 88.

Hafnarstræti 5, en þar var skrifstofa tollstjóra í hartnær 15 ár.
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lagt niður árið 1996 og verkefni þess færð til Ríkistollstjóra. 
Tollverðir hins nýstofnaða embættis voru árið 1929 með 

aðstöðu í tveimur herbergjum í geymsluhúsi hafnarinnar á 
svokallaðri Vesturuppfyllingu. Níu tollverðir stóðu vaktina 
þessi fyrstu ár og höfðu yfir að ráða báti enda fór megnið 
af tollafgreiðslu fram á ytri höfninni. Ekki er hægt að 
segja að mikill myndarbragur hafi verið á húsnæðismálum 
tollgæslunnar í Reykjavík þessi fyrstu ár. Húsnæðið þótti 
óhollt, fullt af ryki og rottum. Reynt var að laga húsnæðið eins 
og kostur var. En húsnæðið var í raun aldrei nothæft, og það 
síst fyrir lifandi menn eins og einn tollvörður komst að orði í 
grein sem hann skrifaði um tollgæslu þessi fyrstu ár. Árið 1934 
varð bragarbót á þegar tollverðir fengu inni í Hafnarhúsinu 
sem þá var nýbyggt og gjörbreyttist aðstaðan til hins betra. 
Í Hafnarhúsinu voru skrifstofur fyrir tollverði, varðstofa og 
Tollbúð auk þess sem Tollpóststofan var þar til húsa allt til 
ársins 1984, þegar hún fluttist upp í Ármúla og síðar upp á 
Stórhöfða árið 1999. Árið 1950 var byggt einlyft timburhús 
norðanmegin við Hafnarhúsið, sem var kallað Tollskýlið. Í því 
fór tollafgreiðsla utanlandsfarþega fram, farþega sem komu 
með skipum á borð við Gullfoss, Dronning Alexandrine, 
Kronprins Olaf, Kronprins Frederik og Heklu.

En áður en millilandaflug hófst af alvöru upp úr miðri 
tuttugustu öldinni voru millilandaskip helsta leið fólks til 
og frá landinu. Auk þess var skýlið notað sem geymsla fyrir 
utanskrárvöru. Frakt sem fylgdi því millilandaflugi sem fór 
um Reykjavíkurflugvöll var hins vegar til að byrja með ekið 
í Hafnarhúsið og afgreidd þar en flugfarþegarnir afgreiddir 
á vellinum. Í nóvember árið 1970 fóru millilandafarþegarnir 
í gegnum tollskoðun í sérstöku afgreiðslurými í vesturenda 
Tollhússins sem þá var nánast fullbyggt og ári seinna var 
Tollskýlið rifið. Hins vegar var sú starfsemi ekki langlíf þar sem 
haustið 1973 var síðasta íslenska farþegaskipið, Gullfoss, selt 
úr landi og farþegasiglingum til útlanda hætt frá Reykjavík. 

Starfsemi Tollbúðarinnar fluttist einnig í Tollhúsið nokkrum 
mánuðum áður en húsið sjálft var tekið í notkun og var komið 

fyrir í norðvesturenda hússins. Þar var veglegt færiband 
sem lá ofan í kjallara þar sem geymslur Tollbúðarinnar voru 
staðsettar. Fyrir utan rýmið í Hafnarhúsinu og Tollskýlinu, 
höfðu tollverðir aðstöðu í svokölluðum Borgarskála sem var 
helsta vörugeymsla Eimskipafélagsins og stóð við Borgartún, 
en skálinn brann í miklum stórbruna árið 1967. Þegar 
Tollvörugeymslan hf. tók til starfa á Héðinsgötu í ágúst 1964, 
var sett á laggirnar starfstöð og störfuðu þar þrír til fjórir 
tollverðir fram til ársins 2000. Öðrum vörugeymslum víðsvegar 
um borgina var sinnt frá vöruskoðunardeild sem staðsett var 
í Tollhúsinu.

Tollhúsið, sem til að byrja með var oftast nefnt 
Tollstöðvarbyggingin eða Tollstöðin, var formlega tekið 
í notkun 19. mars 1971. Fjármögnun byggingarinnar var 
með nokkuð sérstökum hætti, en að frumkvæði þáverandi 
tollstjóra, Torfa Hjartarsonar, fékkst það í gegn árið 1956 að 
lagt var sérstakt gjald ofan á vörumagns- og verðtolla, sem 
nam einu prósenti og rann það í byggingarsjóð. Árið 1963 var 
síðan ákveðið að hálft prósent af öllum aðflutningsgjöldum 
rynni til sjóðsins. Einnig var reynt að haga allri framkvæmd 
þannig að tilætlað fé myndi duga og gekk það eftir. Að 
öðrum ólöstuðum má segja að bygging Tollhússins hafi fyrst 
og fremst verið drifin áfram af Torfa enda fáir eins lagnir 
í því að komast að ásættanlegri niðurstöðu eins og hann, 

Árið 1973 komu Nixon, Bandaríkjaforseti og Pompidoe, Frakklandsforseti, til Íslands og áttu fund á Kjarvalsstöðum. Þá 
var ákveðið með heimild í lögum að nota tollverði við öryggisgæslu þeirra. Við það tækifæri voru allir tollverðir undir 
fimmtugu kallaðir fyrir Tollstjóra og Tolllgæslustjora og þeim tilkynnt að heimild þessi yrði nú nýtt í fyrsta skipti.

Þá rétti upp hönd, Guðsteinn Guðmundarson, tollvörður, (seinna Steinþór Guðmundarson) og sagði: 
Ég tel að öryggi Nixons yrði betur borgið ef ég kæmi þar hvergi nærri. Við það sat.
Seinna í þessari heimsókn sást til Guðsteins þar sem hann marseraði fremstur í flokki með herstöðvarandstæðingum og 

kyrjaði, Ísland úr Nató og herinn burt.

Aðalsteinn Halldórsson fyrir framan gömlu Tollbúðina, 
myndin tekin árið 1927.

Tollhúsið í byggingu í kringum árið 1970.
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enda gegndi hann meðfram starfi sínu sem tollstjóri, starfi 
ríkissáttasemjara í heil 30 ár. Fyrsta skóflustungan var tekin af 
þáverandi fjármálaráðherra Magnúsi Jónssyni 27. janúar 1967. 
Húsið var teiknað af Gísla Halldórssyni arkitekt og er um 8 
þúsund fermetrar að stærð en lóðin er rétt undir 5 þúsund 
fermetrum að umfangi. Húsið stendur allt á landfyllingu þar 
sem áður stóðu pakkhús Eimskipafélagsins og Sameinaða 
gufuskipafélagsins (D.F.D.S). Austurgafl hússins stendur ofan 
á steinbryggju sem reist var á árunum 1883-1885 og lá í beinu 
framhaldi af Pósthússtræti. Í upphafi var gert ráð fyrir að 
aðrar stofnanir flyttust í húsið, fyrst Skattstjórinn í Reykjavík 
árið 1971 sem fékk pláss á fjórðu hæð hússins og rými fyrir 
stóra skjalageymslu í kjallara. Lögreglan í Reykjavík kom sér 
síðan fyrir í austurenda hússins árið 1972. Auk þess höfðu 
bæði Eimskip og Hafskip á leigu hluta miðrýmisins undir 
vörugeymslur á tímabili. Eftir eldgosið í Heimaey árið 1973 
þurfti að hafa hraðar hendur og koma upp viðeigandi húsnæði 
fyrir Viðlagasjóð og fékk sjóðurinn inni í austurenda hússins í 
rými sem áður hafði verið hluti af móttöku millilandafarþega. 

Tollhúsið þótti glæsilegt mannvirki. Ekki dró það úr 
glæsileikanum að mósaíkmynd Gerðar Helgadóttur prýddi 
suðurhlið byggingarinnar en myndflöturinn er í kringum 200 
fm og því um eitt stærsta listaverk landsins að ræða. Listaverkið 
var afhjúpað með viðhöfn 7. september 1973. Teikningar höfðu 
gert ráð fyrir myndverki á suðurhlið hússins en fjármunir 
voru ekki til staðar þegar húsið var tekið í notkun og Halldór 
E. Sigurðsson fjármálaráðherra var ekki á þeim buxunum að 
láta fé renna til verksins. Enda, eins og svo oft áður, ráðdeildar 

þörf í fjármálum hins opinbera. Því var brugðið á það ráð að 
láta vegginn standa ókláraðan og sem hálfgert lýti á annars 
glæsilegu nýbyggðu mannvirki enda fór það svo að ráðherra 
heimilaði uppsetningu verksins. 

Í aðalskipulagi Reykjavíkur var gert ráð fyrir að upphækkuð 
hraðbraut myndi liggja frá Kalkofnsvegi að Norðurstíg. Þar 
átti hún að tengjast annarri hraðbraut sem færi í gegnum 
Grjótaþorpið. Í hönnun Tollhússins var gert ráð fyrir að 
hraðbrautin myndi liggja ofan á húsinu og að bílastæði væru 
á þriðju hæð hússins. Til þess að nýta bílastæðin var reist stór 
og mikil timburbrú árið 1973 svo hægt væri að keyra upp á 
3. hæðina. Ekki urðu áform um upphækkaða hraðbraut að 
veruleika og horfið var frá þeim í nýju aðalskipulagi sem gert 
var fyrir Reykjavík árið 1986. Árið 1993 var síðan timburbrúin 
rifin og plássið sem sparaðist við Tryggvagötuna nýtt sem 
bílastæði. Ári seinna fékk Kolaportið inni í Tollhúsinu og hefur 
verið með starfsemi þar óslitið síðan þá. 

Segja má að það hafi verið ólán fyrir tollgæsluna í 
Reykjavík að um það bil sem fyrsta skóflustungan var tekin 
fyrir Tollhúsinu, var verið að hefja fyrstu framkvæmdir við 
Sundahöfn sem síðar átti eftir að verða aðalhafnarsvæði 
landsins. Enda leið ekki á löngu áður en tollverðir fengu 
aðstöðu í Sundaskála í Sundahöfn til vöruskoðunar og 
afgreiðslu og um tíma var skipavaktin með aðstöðu við 
Vatnagarða. Óhagræði hlaust af því vera með starfsemina á 
mörgum stöðum á höfuðborgarsvæðinu og fór það svo að árið 
2000 var allri starfsemi embættisins á Sundahafnarsvæðinu 
komið fyrir í Héðinsgötu 10, sem áður hýsti höfuðstöðvar Olís 

Með öflugu dreifikerfi Póstsins kemur þú þínum vörum 
hratt og örugglega, hvert á land sem er. Hvort sem um 
ræðir stakar vörur eða bílfarma, þá hefur Pósturinn 
lausnina. Eitt símtal og við erum að dansa.

STÓRAR SENDINGAR
– VIÐ FÖRUM LÉTT MEÐ ÞAÐ

www.postur.is 
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og var húsið nefnt Tollmiðstöð. Árið 2010 var síðan tekið á 
leigu húsnæði í Klettagörðum þar sem hægt var að koma bæði 
fyrir aðstöðu fyrir skipavakt og vöruskoðun auk aðstöðu fyrir 
gegnumlýsingarbíla embættisins, sem áþreifanlega skorti, og 
Tollmiðstöðin lögð niður.

Embætti ríkistollstjóra, sem stofnað 
var árið 1987 hafði það hlutverk að fara 
með yfirstjórn og samræmingu tollamála 
á landinu öllu, var til að byrja með með 
aðstöðu í Tollhúsinu. Enda var Björn 
Hermannson sem hafði tekið við af Torfa 
Hjartasyni sem tollstjóri í Reykjavík árið 
1973 í fyrstu settur ríkistollstjóri. Árið 
1990 tók Sigurgeir A. Jónsson við sem 
ríkistollstjóri og embættið kom sér fyrir 
í leiguhúsnæði á Skúlagötu 17. Embætti 
ríkistollstjóra var síðan lagt niður árið 
2001 og Tollstjóranum í Reykjavík falin 
verkefni þess. En sökum plássleysis í 
Tollhúsinu var ekki hægt að koma því við 
að flytja starfsemina á einn stað. Þegar 
tollumdæmum var fækkað árið 2007 
var tollgæslan í Hafnarfirði sameinuð 
Tollstjóranum í Reykjavík og þar með 
bættist við enn ein starfsstöðin. 

L oka hny k kur inn  í  s amein ingu 
tollumdæma var gerður í ársbyrjun 2009 
þegar allt landið var sameinað undir eina 
stjórn Snorra Olsen tollstjóra en hann 
hafði tekið við af Birni Hermannsyni árið 
1997. Ári síðar opnaðist sá möguleiki að 
loka starfsstöðvum að Héðinsgötu eins 
og áður hefur komið fram, Skúlagötu 
og Cuxhavengötu í Hafnarfirði og 
sameina starfsemi embættisins á 
höfuðborgarsvæðinu í Tollhúsinu. Eftir 
stóðu þá einungis Tollpóstur á Stórhöfða og 
aðstaða í Klettagörðum fyrir vöruskoðun 
og skipavakt. 

Á landsbyggðinni hefur starfsemi 
tollgæslunnar verið umfangsmest á 
Keflavíkurflugvelli og aðstaðan þar 
byggðist upp samhliða annarri aðstöðu 
á flugvellinum. Fyrsti tollvörðurinn var ráðinn 1947, 
Friðrik Guðmundsson og hafði hann aðstöðu í bragga á 
flugvallarsvæðinu. Skömmu síðar var byrjað að byggja 
flugvallarhótel sem þjónaði í raun alla tíð sem flugstöð og 
flutti tollgæslan inn í hana það sama ár. Sú bygging þjónaði 
landsmönnum og tollgæslunni allt til ársins 1987. Árið 1959 
fluttu síðan skrifstofur gæslunnar á Keflavíkurflugvelli í þá 
nýbyggða lögreglustöð í Grænaáshliðinu á varnarsvæðinu. 
Þegar nýja flugstöðin var tekin í notkun var varnarsvæðið 
minnkað til þess að rýma fyrir vegi að flugstöðinni. Það hafði í 
för með sér að koma þurfti upp nýrri aðstöðu fyrir þá tollverði 
sem unnu í hliðinu að varnarsvæðinu. Gamall vinnuskúr 
var fenginn og í um það bil 10 ár voru tollverðir sem sinntu 
varnarsvæðinu og tollafgreiðslu, annarri en þeirri sem fór 
fram í flugstöðinni sjálfri, með aðstöðu í honum. Húsnæði 
þótti hvorttveggja vera lítið og óspennandi auk þess sem það 
gat verið kalt á veturna. Seint á tíunda áratugnum var gripið 

til þess ráðs að leigja húsnæði hjá Flugfrakt Icelandair. Um 
átta ára skeið eða frá árinu 2002 til 2010 var tollgæslan síðan 
með aðstöðu á Blikavöllum eða þar til að húsnæði fékkst inni 
í flugstöðinni. 

Sumarið 1975 hófust reglulegar ferjusiglingar milli Íslands 
og Færeyja og þaðan til Evrópu, þegar færeyska 
bílaferjan Smyrill hóf að sigla til Seyðisfjarðar. 
Færeyingar stofnuðu síðan fyrirtækið Smyril-
Line og hófu siglingar með nýrri og stærri 
ferju sem fékk nafnið Norröna árið 1983. Fyrsti 
tollvörðurinn sem ráðinn var sérstaklega til 
þess að sinna tollafgreiðslu á Seyðisfirði kom 
til starfa árið 1990. Aðstaða til tollafgreiðslu 
var þá í skemmu við höfnina sem einnig var 
notuð undir skreið og sem netaverkstæði. 
Árið 1997 fékk tollgæslan inni í afgreiðsluhúsi 
Austfars á hafnarbakkanum, og batnaði 
aðstaðan til muna við það enda hægt að taka 
inn fleiri og stærri bíla til skoðunar. Árið 2003 
kom til landsins ný ferja með sama nafni og 
var um leið byggt nýtt ferjuhús sem hafði að 
geyma aðstöðu fyrir tollgæslu. Fljótlega kom 
í ljós að sú aðstaða reyndist ófullnægjandi, 
þar sem lofthæð var of lítil til þess að taka til 
skoðunar stóra bíla. Árið 2008 var lokið við 
að stækka húsið umtalsvert m.a. til þess að 
koma til móts við þarfir tollgæslu. Um miðja 
öldina og frameftir eftir henni voru tollverðir 
einnig starfandi í Neskaupsstað og helgaðist 
það af miklum umsvifum í tengslum útgerð og 
flutninga. Þá var einnig starfandi tollvörður á 
Eskifirði í hálfu starfi en sá maður hafði einnig 
með höndum starf á sýsluskrifstofunni. Sama 
skipulag var viðhaft á Fáskrúðsfirði. Eins og í 
Neskaupsstað var mikil starfsemi um miðja 
öldina á Siglufirði í tengslum við síldarsöltun 
og útgerð og þar voru tollverðir og höfðu 
aðstöðu við höfnina. Björn Hermannsson frá 
Ysta-Mói í Fljótum, sem seinna átti eftir að 
gegna embætti tollstjóra í Reykjavík, var um 
tíma sumarmaður hjá tollinum á Siglufirði. 

Tollverðir hafa verið starfandi á Akureyri allt 
frá árinu 1927 og voru lengi vel með aðstöðu í 

húsi á Torfunesnefi. Árið 1978 flutti tollgæslan yfir í þá nýbyggt 
hús Eimskipafélagsins á Oddeyrartanga auk þess að hafa 
aðstöðu á Akureyrarflugvelli. Í dag eru skrifstofur Tollstjóra 
í Hafnarstræti þar sem hann samrekkir með Sýslumanni 
Norðurlands eystra. En víðsvegar á landinu er starfsaðstaða 
tollvarða við hlið sýslumannsembættanna, t.a.m. á Selfossi og 
Ísafirði. Auk þess sem lengi vel voru tollverðir á Suðurnesjum 
með aðstöðu í sýslumannshúsinu í Keflavík. Það hefur verið 
starfandi tollvörður í Vestmannaeyjum frá miðjum níunda 
áratugnum, fyrst í húsnæði bæjarfógeta, en frá árinu 1988 í 
stjórnsýsluhúsi bæjarins. 

Í þessari stuttu grein hefur verið stiklað á því stærsta í 
sögu húsnæðismála tollgæslu á Íslandi. Eflaust er margt sem 
útaf stendur og margt sem betur mætti skoða. Sér í lagi sú 
margvíslega aðstaða sem tollverðir á landsbyggðinni hafa í 
gegnum tíðina mátt láta sér lynda. En það verður að bíða betri 
tíma.

Torfi Hjartarson

Björn Hermannsson
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Fyrstu kventollverðirnir

Ég settist yfir kaffibolla með Rakel Erna Skarphéðinsdóttir 
sem er án efa ein sú skemmtilegasta og eftirminnilegasta 
kona sem ég hef unnið með. 

Við byrjuðum á að rifja upp hvað varð til þess að hún byrjaði 
í tollinum. 

Rakel: Ég byrjaði í afleysingum 74‘ og var það fyrir algjöra 
tilviljun. Vegna veikinda annarra starfsmanna fékk ég 
fastráðningu í framhaldinu. Það var mjög  rólegt fyrstu árin, 
enda ekki nema ein vél á vakt. Árið 2008 lét ég svo af störfum.

Ég: Hvernig var að vera ein af fyrstu konunum í þessari 
vinnu?

Rakel: Við fengum alveg að heyra það. Björg fékk eflaust 
meiri skít yfir sig heldur en ég. 
Við Björg vorum taldar frekar 
strangar, fengum oft að heyra að 
það væri vonlaust að fara í gegnum 
skoðun hjá konum. Eitt sinn var 
ég að skoða tösku hjá flugstjóra 
sem var að koma frá Afríku. Hann 
varð alveg brjálaður og óskaði mér 
þess að ég fengi einhverja veiru 
sem var í gangi í Afríku á þessum 
tíma, tók svo töskuna og sturtaði 
henni yfir mig. En síðar meir 
urðum við bestu mátar og hann 
bað mig afsökunar. Hann var ekki 
sá eini sem sturtaði úr tösku yfir 
mig, en hann var eini flugstjórinn 
sem gerði það.

Við vorum heldur ekki alveg 
þær vinsælustu hjá flugfreyjunum. Þær höfðu sloppið ansi vel 
við alla leit fram að okkar  ráðningu. Voru þær stundum með 
sígarettupakkana undir hattinum og heilu lengjurnar innan 
klæða.

Ég: En hvernig var þér tekið af félögunum?
Rakel: Mér var tekið eins og drottningu. Eins og þegar unnið 

var á frílagernum, þá fylgdum við alltaf starfsmönnum eins 
og aðrir. Ég var að vinna með fullt af góðum mönnum. Ég vil 
taka það fram að ég hef aldrei orðið vör við kynferðislegt áreiti 
í minn garð eða annað í þeim dúr. Ásakanir komu fram um 
áreiti eins starfsmanns og allar konur voru kallaðar til niður á 
lögreglustöð af því tilefni, nema ég. Ég spurði af hverju ég væri 
ekki kölluð til. Þá heyrðist í einum félaga okkar (sagt í gríni) 
„hver vill reyna við þig“. Hann hljóp svo í burtu til að ég myndi 
ekki ná í rassgatið á honum. 

Mér fannst alveg ofboðslega skemmtilegt að vera með fyrstu 
konunum í þessu starfi. Auðvitað voru þetta karlrembur sem 
ég var að vinna með en það kom aldrei neitt upp gagnvart 
mér. Ég var alltaf ein af þeim. Eins og þegar ég lenti í mínum 
veikindum, þá var ég bókstaflega vafin í bómull. Starfsorkan 
og þrekið var lítið á þeim tíma og var ég lengi að jafna mig. 
Ég held að ég hafi verið fyrsti einstaklingurinn sem fékk að 
fara í 50% vinnu. Ég vildi það frekar en að fara á örorku eða í 
starfsendurhæfingu.

Ég: Hvernig var að fara  úr gömlu stöðinni yfir í þá nýju?
Rakel: Við Óli vorum á næturvakt og skrifuðum í dagbókina 

„við kveðjum gömlu flugstöðina og förum yfir nýju flugstöðina“. 
Við tókum dagbókina, fórum yfir í tollbílinn, sem þá var gömul 
Volkswagen bjalla, og keyrðum yfir í nýju stöðina. Fyrsta 
vélin lenti að vestan um morguninn. Þetta var náttúrulega allt 
öðruvísi aðstaða, betri vinnuaðstaða að öllu leiti. 

Ég: Hvernig var að vera í vegabréfa eftirlitinu á þessum 
tíma?

Rakel: Þá  var ekkert Schengen og engin vandamál með 
flóttamenn eins og í dag. Ef einhver óboðinn gestur kom með 
vélunum, þá fór hann aldrei inn í landið. Svo einfalt var það 

bara. Ég fékk oft kvartanir á mig. 
Eitt sinn var ég send í ráðuneytið, 
en það kom ekkert út úr því enda 
engin ástæða til. Ég held að mestu 
mistök sem við höfum gert var að 
fara í Schengen. Einu sinni var ég 
á kvöldvakt þegar 11 Rúmenar 
komu. Þeir fóru aldrei niður í 
tollsal, við tókum bara af þeim 
vegabréfin og ég sat yfir þeim upp 
á svæði. Svo var flugstjóranum 
voru afhent vegabréfin þeirra  og 
þeir sendir til baka með næstu 
vél. Þetta má eflaust ekki í dag en 
svona var þetta unnið. 

Einu sinni kom til mín breskur 
maður í vegabréfaskoðunina. 
Hann rétti mér vegbréf konunnar 

sinnar og biður mig að stimpla það fyrir sig. Konan hans var 
dáin en þau hafði alltaf dreymt um að koma saman til Íslands. 
Mér fannst hann háaldraður þá, ætli hann hafi nokkuð verið 
eldri en 35 ára. Hann hafði seinna upp á mér og hringdi í mig. 
Við höfum ennþá samband. Við sendum hvoru öðru jólakort 
og hann hefur komið og heimsótt mig með nýju konunni sinni, 
segir Rakel skellihlæjandi.

Ég: Hvernig var þegar  Gorbatsjov og Regan komu?
Rakel: Það var svakalegt. Þá voru handleitartæki keypt og 

leit gerð á öllum. Við vorum að vinna allan sólahringinn. 
Hef ég aldrei fyrr eða síðar fengið aðra eins útborgun. Ég var 
nýkomin heim eftir 20 tíma vakt þegar hringt var í mig og ég 
beðin um að fara í Háskólabíó til að framkvæma vopnaleit, 
vegna blaðamannafundar sem þar var haldinn. Ég hafði sett 
fötin mín í þvottavélina þegar ég kom heim. Í blautum fötum 
þurfti ég því að  framkvæma vopnaleit á öllum sem þangað 
komu, undir ströngu eftirliti leyniþjónustumanna. Það var 
frekar sérstakt. 

Við Rakel sátum og hlógum í tæpa tvo tíma. Þeir sem hana 
þekkja vita hvað hún hlær smitandi hlátri. Ég sakna þess oft 
að heyra ekki hláturinn hennar á göngunum í vinnunni. Hún 
sagði mér ýmsar skemmtilegar sögur sem ég lofaði að birta 
ekki hér. Þeir sem  fengu að vinna og kynnast Rakel eiga allir 
sínar sögur af henni, engan hef ég heyrt hallmæla henni enda 
eðal eintak hér á ferð. 

Hulda Gunnarsdóttir ræðir við Rakel Ernu Skarphéðinsdóttur

Vinkonurnar Rakel Erna Skarphéðinsdóttir og Björg Valtýsdóttir 
á Keflavíkurflugvelli.
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Tollvörðurinn 
sem stendur vaktina 

Það þekkja eflaust nokkrir íslenska 
tollvörðinn sem stendur vaktina í 
flugstöðinni og tekur á móti fólki sem 

kemur erlendis frá. Sumir hugsa honum 
kannski þegjandi þörfina og aðrir ekki svo 
þegjandi. Fæstir vita þó um þá tollverði sem 
vinna önnur tollvarðastörf á hliðstæðum 
vettvangi, þá sem tollskoða hraðsendingar, 
póstsendingar, skip og gáma sem koma 
erlendis frá. Oft á tíðum eru þetta ungir menn 
en inn á milli leynast eldri reynsluboltar því 
eins og segir „ungur nemur gamall temur“.

Tollverðir hafa líka ætíð starfað við 
skrifsstofustörf, tekið á móti og yfirfarið 
tollskýrslur, metið hvort það þurfi að 
skoða nánar ákveðnar sendingar, eða séð 
um rannsókn mála sem upp hafa komið á 
vettvangi. Þar er oft um að ræða tollverði með 
reynslu af störfum á vettvangi sem hafa sóst eftir að nýta hæfni 
sina í álagsminni vinnu sem og yngra fólk sem hefur menntun 
eða hæfni til starfans. Þessir tollverðir eru allir stoltir af sinni 
vinnu og stétt, vinnu sem oft á tíðum getur verið vægast sagt 
vanþakklát.

Þetta samlífi milli þessara verkefna tollvarða hefur gengið vel 
upp í gegnum tíðina. Allir hafa notið góðs af og fjölbreytileiki, 
samstaða og tilfinningin um að tollverðirnir séu að vinna þarft 
verk hefur gert tollvarðarstarfið að eftirsóknaverðu starfi í 
gegnum tíðina.

Breytingar gætu þó orðið á þessu. Árið 2006 voru tollverðir 
126 á landsvísu. Vinnuveitendur tollvarða voru nokkrir, á 
landsbyggðinni, Keflavíkurflugvelli og í Reykjavík. Árið 2014 
voru tollverðir orðnir 111 (12% fækkun) og vinnuveitandi einn 

þar sem tollumdæmin höfðu verið sameinuð 
undir einn hatt. Á næsta ári stefnir svo talan 
í að fara niður undir 100 ef ekkert verður 
aðhafst.

Tollverðir sem hefja störf í dag spyrja sig 
hvort framtíð felist í þessu starfi þar sem 
stefnan virðist vera að gera tollvörðum 
ókleift að eldast í sinni stétt. Tollvörðum 
er ekki heimilt að starfa í hlutastarfi þó 
öðrum hliðstæðum embættismönnum sé 
leyft það. Yfirlýst markmið vinnuveitanda 
virðist vera að tollverðir eigi ekki að vinna 
skrifsstofustörf og yngri tollverðir horfa upp 
á þá eldri hrökklast úr störfum jafnvel langt 
fyrir aldur fram. Ekki hafa þó verið neinar 
uppsagnir á tollvörðum en ekki hefur verið 
ráðið í stað þeirra sem hætta störfum og þar 
skýrist fækkunin.

Á sama tíma og tollverðir eru að kikna undan álagi sökum 
mannfæðar horfa þeir upp á fólks- og vöruflæði aukast til 
muna milli ára og yfirbyggingu embættisins vaxa, meðan vægi 
starfs tollvarða, tollgæslu, minnkar. Tollverðir telja starf sitt 
vera fólgið í því að tryggja hagsmuni almennings í landinu þ.e. 
tryggja tekjustofna ríkisins til að það geti rekið þá þjónustu 
sem þarf og vernda samfélagið fyrir hættulegum varningi sem 
reynt er að flytja til landsins. Af því starfi eru tollverðir stoltir 
og sárnar að vægi þess sé ekki metið að verðleikum.

Þegar eitthvað bjátar loks á og tollgæsla hefur brugðist 
skyldum sínum að mati fólks, er meira en líklegt að tollverðir 
verði orðnir útdauð stétt ef fram fer sem horfir. 

Er það virkilega vilji samfélagsins?

Baldur B. Höskuldsson varaformaður TFÍ 

Baldur B. Höskuldsson
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Fíkniefnahundar 
tollgæslunnar

Hundalíf í tollinum - Upphaf tollhunda í Reykjavík

Árið 1982 var stofnuð deild innan embættis Tollstjóra 
sem gekk undir nafninu Svarta gengið og var 
yfirmaður hennar Brynjólfur Karlsson, fyrrverandi 

aðstoðaryfirtollvörður. Þar hófust umræður um nauðsyn þess 
að tollgæslan eignaðist fíkniefnaleitarhund. Brynjólfur og 
Sveinbjörn Guðmundsson, fyrrverandi yfirtollvörður, sóttu 
námskeið í Danmörku árið 1990 á vegum Tollstjóra og á því 
námskeiði kynntust þeir Kristian L. Trampedach, hundaþjálfara 
hjá Told og Skat í Danmörku. Í kjölfar þessara kynna var tekin 
ákvörðun um að festa kaup á hundi frá Trampedach. Var 
Brynjólfur hvatamaður að því og naut hann dyggs stuðnings 
frá Kristni Ólafssyni tollgæslustjóra. Lionsklúppurinn Freyr 
fékk fregnir af þessum kaupum og bauðst til að fjármagna 
kaupin.

Þetta var Labradorhundurinn Asathor, sem síðar var gefið 
íslenska nafnið Krummi. Kristófer Kristófersson var fenginn til 
að vinna með hundinn og varð hann þannig fyrsti hundaþjálfari 
tollgæslunnar. Kristófer fór til Danmerkur og fékk þjálfun 
með Krumma áður en þeir komu til landsins 1991, en þá var 
Krummi ársgamall og fullþjálfaður fíkniefnaleitarhundur. 
Skemmtilegt er frá því að segja að einangrun Krumma var 
með allsérstöku móti, því undanþága fékkst frá hefðbundinni 
einangrun og hundurinn einfaldlega hafður í Tollhúsinu við 
Tryggvagötu. Eitt af stærri málum Krumma og Kristófers var 
þegar þeir fundu 5 kíló af hassi í gólfi á bíl sem var að koma 
með Norröna til Seyðisfjarðar. Þegar Kristófer lét af störfum 
hjá tollgæslunni 1995 tók Ólafur Sigurjónsson hundaþjálfari 
við Krumma. Þegar þarna var komið fékkst leyfi fyrir öðrum 
hundi og átti Ólafur að taka þann hund, en þegar Kristófer 
hætti tók Ólafur við Krumma. Ólafur fékk leiðsögn og þjálfun 
hjá Þórði Þórðarsyni hundaþjálfara hjá Tollgæslunni í Keflavík. 
Krummi vann til ellefu ára aldurs, eða til ársins 2001, og lýsti 

Ólafur karakter Krumma þannig að um herramann hafi verið 
að ræða. Krummi var svæfðu tæplega 13 ára gamall og átti 
því tvö náðug á hjá Ólaf á eftirlaunum eftir góðan feril hjá 
tollgæslunni.

Rockiestar  Blackodin var næsti fíkniefnahundur hjá 
Tollstjóranum í Reykjavík. Hann kom frá Óðinsvéum í 
Danmörku árið 1997. Var hann nefndur Bassi og hóf formlega 
störf í lok september 1997. Þorsteinn Haukur Þorsteinsson sótti 
um þjálfarastöðuna og fékk. Þorsteinn Haukur fór þrisvar til 
Danmerkur á námskeið hundaþjálfara og sóttu slík námskeið 
fjölmargir Íslendingar auk auðvitað Bassa. Þorsteinn lét vel 
af danska kerfinu og fylgdist hann vel með Dönum og þeim 
heilmiklu breytingum og þróun sem þar fór fram. Ein góð saga 
er hér látin fylgja af Bassa.  Árið 1999 fóru Bassi og Þorsteinn 
í leit hjá hraðflutningafyrirtæki í Reykjavík. Þorsteinn sleppti 
Bassa lausum eins og gert er og tróð hann nefinu ofan í kassa 
og kom út með lítinn leikfangahund. Við nánari skoðun kom 
í ljós umtalsvert magn af e-töflum eða 969 stykki. Þetta mál 
vatt upp á sig.Farið var í húsleitir seinna um daginn, nokkrir 
menn handteknir og málið upplýstist stuttu síðar. Þetta var í 
fyrsta sinn sem fíkniefnahundur fann e-töflur og var því mikill 
merkisdagur í lífi þeirra félaga. Bassi fékk að sjálfsögðu veglega 
máltíð það kvöldið, SS-pylsur og matarkex, sem var í miklu 
uppáhaldi hjá honum. Ekki fylgir sögunni hvaða kvöldverð 
Þorsteinn fékk. Bassi lét af störfum fyrir tollgæsluna árið 2004 
og dó í janúar 2007.

Þriðji hundur tollgæslunnar í Reykjavík var Skuggi. Ólafur 
Sigurjónsson var umsjónarmaður hans. Skuggi var keyptur af 
ungur pari í Hafnarfirði fyrir 80 þúsund krónur árið 1998, þá 
rúmlega 9 mánaða gamall. Ólafur sagði frá einu eftirminnilegu 
verkefni sem hann og Krummi unnu saman við. Ólafur var með 
hundinn að bíða eftir Norrönu á Seyðisfirði en þangað höfðu 

Steinarr Magnússon tollvörður og Toby við leit. Hinn spræki Toby merkir við sendingu.
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Greinin er byggð á gömlu útskriftarverkefni í Tollskóla 

Ríkisins og er eftir Óskar Þór Hallgrímsson, Valgerði 
Guðsteinsdóttur og Þóru Atladóttur sem ritstjóri Tolltíðinda 
uppfærði með hjálp góðra hundaþjálfara.

þeir verið sendir til aðstoðar 
við afgreiðslu ferjunnar. Þá 
kom tilkynning um að barn 
um borð í Norrönu hefði séð 
til manns sem var að henda 
tösku frá borði úti í firði og 
að einhver á sæþotu hefði 
komið til að ná í töskuna. Það 
var allt sett á fullt og það vildi 
svo heppilega til að varðskip 
Landhelgisgæslunnar var á 
staðnum með létta bátinn 
kláran utan á síðunni. Ólafur 
þekkti vélstjórann um borð, 
hringdi í hann og óskaði eftir 
aðstoð við leit að sæþotunni. 
Gæslan brást skjótt við og 

þeysti af stað. Þeir fundu þotuna uppi í fjöru inni í Mjóafirði. 
Lögreglan æddi af stað til Mjóafjarðar og mætti bíl á heiðinni 
og hann stöðvaður. Grunsemdir vöknuðu um að mennirnir 
væru viðriðnir málið og var því hringt í Ólaf sem var ekið 
á forgangi á vettvang. Skuggi var nú látinn leita í bílnum og 
merkti strax við stað á gólfinu í bílnum sem gaf til kynna að 
þar hefðu verið efni. Var þá farið og leitað á þeirri leið sem 
bíllinn var talinn hafa ekið. Þeir félagar Skuggi og Ólafur höfðu 
gengið í tvær klukkustundir þegar Skuggi stoppar við stóran 
stein skammt frá veginum og sinnir ekki kalli Ólafs. Ólafur 
fer nú að athuga staðinn þar sem hundurinn var og þá finna 
þeir félagar 3,5 kíló af hassi. Taskan sjálf fannst aldrei þannig 
að hugsanlega hefði magnið verið meira. Ólafur lýsti karakter 
Skugga á þá leið að hann hafi verið pörupiltalegan, stríðinn 
og uppátækjasaman. Ólafur bætti við að álagið í þessum starfi 
hafi oft á tíðum verið gífurlegt. Sem dæmi nefndi hann að 
eitt sumarið fór hann 14 ferðir austur á Seyðisfjörð, auk þess 
að aðstoða lögregluna á öllum tímum sólarhringsins. Ólafur 
lét af störfum hundaþjálfara árið 2002 og tók þá Stefán Geir 
Sigurbjörnsson við Skugga.

Hér hefur í stuttu máli verið rakin saga fyrstu þriggja 
fíkniefnahundanna í Reykjavík, en sagan er auðvitað mikið 
lengri því ekki hefur verið farið yfir sögu fíkniefnahunda í 
Keflavík og Seyðisfirði. Sem smá sárabót fylgir hér listi yfir 
tegund, starfsaldur og þjálfara allra fíkniefnahunda og þjálfara 
sem starfað hafa á landsvísu til þessa.

Kraftur vígreifur á ögurstund. Sigmundur Bjarnason tollvörður og Haukur Örn Sigurjónsson 
lögreglumaður.

Stefán Geir Sigurbjörsson og Kraftur.

Nafn Tegund Starfstímabil Embætti 
Krummi Labrador 1991-2001 Reykjavík 
Thor Labrador 1991-2000 Keflavík 
Pax Labrador 1991-1992 Keflavík 
Bella Labrador 1995 – lítið notuð Keflavík 
Bassi Labrador 1997-2004 Reykjavík 
Spönn Labrador 1998-2001 Keflavík 
Skuggi Labrador 1998-2003 Reykjavík 
Snara Labrador 1999 – lítið notuð Keflavík 
Molly Labrador 1999 – lítið notuð Keflavík 
Kiwi Labrador 2001-2002 Keflavík 
Sjarmi Springer Spaniel 2001-2009 Keflavík 
Nelson Labrador 2003-2013 Keflavík 
Ned Springer Spaniel 2003-2009 Reykjavík 
Asi Labrador 2004-2010 Keflavík 
Toby Springer Spaniel 2007-2013 Keflavík 
Baugur Springer Spaniel 2007-2011 Keflavík 
Codie Springer Spaniel 2008-2014 Seyðisfjörður 
Coca Labrador 2009-2014 Reykjavík 
Ísak Labrador 2009-2013 Reykjavík 
Pax Labrador 2013-2015 Keflavík 
Kraftur Labrador 2011- Reykjavík 
Plútó Labrador 2014-  Keflavík 
Billy Springer Spaniel 2014-  Reykjavík 
Kata Schafer 2015-  Reykjavík 
Manne Labrador 2015- Keflavík 
	  

Lífið er ekki eintóm vinna.
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OMEGA 3 LIÐAMÍN HYAL-JOINT®

Kipptu liðunum í lag með Omega 3 liðamíni

Omega 3 liðamín vinnur gegn stífum liðum 
og viðheldur heilbrigði þeirra.

Liðamín inniheldur Hyal-Joint sem einnig má 
finna í liðvökva, seigfljótandi vökva sem 

smyr og viðheldur mýkt í liðamótum.
Það hjálpar líkamanum einnig að fyrirbyggja 
stirða liði, sem getur skipt höfuðmáli í þjálfun 

og líkamsrækt.

SKJÓTARI EN SKUGGINN

www.lidamin.is
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