
Grindavíkurhöfn 



Upphaf hafnarframkvæmda  

• Fyrsta bryggjan í Grindavík var byggð 
á árunum 1930 -1931 í 
Járngerðarstaðahverfi 

• Á árunum 1932 -1933 var byggð 
bryggja í Þórkötlustaðahverfi  

• Árið 1935 var byggð bryggja í 
Staðahverfi 

 

 



Mikilvægur áfangi, úr hugmynd 
í framkvæmd 
• Grafið inn í Hópið 1939 

 



Íbúaþróun 



Framkvæmdir 



Umsvif fyrri ára 

• Netaveiði – Vetrarvertíð 
aflanum mokað upp, mikil 
vinna í stuttan tíma 

 

• Margir bátar, margar 
smáar vinnslur, saltað, 
þurrkað eða fryst 

 

• Skipt um veiðarfæri eftir 
árstíðum 

 

 

 



Bræðslan brennur 

 



Breyting á veiðimynstri 



Blikur á lofti 

• Hvaða leikir eru í stöðunni? 



Auðlindastefna 
• Grindavík er ríkt af auðlindum og var fyrsta 

sveitarfélagið til þess að samþykkja auðlindastefnu 
um allar auðlindir sveitarfélagsins 

• Sjávarauðlindin er sú sem við byggjum okkar afkomu 
á að mestu 

• Aðrar stórar auðlindir eru jarðhiti og fjölbreyttar 
jarðminjar 

• Til að fylgja eftir stefnumörkuninni hefur Grindavík 
beitt sér á vettvangi Samtaka 
sjávarútvegssveitarfélaga, Samtaka orkusveitarfélaga 
og Reykjanes Geopark 



Stefnumótun - Hlutverk 

• Örugg höfn - góð Þjónusta 

 

• Það krefst vandvirkni að sigla innsiglinguna til hafnar, en með  
skynsemi og þekkingu verður siglingin leikur einn  

 



Umsvif 2013 - Áætlun 

• Hjá Grindavíkurhöfn eru fjórir fastráðnir starfsmenn 

• Afli undanfarinna ára er um 38.000 tonn úr um 2500 löndunum  

• Áætlaðar tekjur Grindavíkurhafnar eru um 176 milljónir 

• Skuldir Grindavíkurhafnar eru um 420 milljónir við A-hluta 
bæjarsjóðs 

• Útflutningstekjur þess afla sem landað er í Grindavík eru um 20 
milljarðar 

• Grindvíkingar eru 0,8% af íslensku þjóðinni en skapa u.þ.b. 4-5% af 
heildargjaldeyristekjum Íslendinga  

 



Fyrirliggjandi verkefni 

 

• Framkvæmdir við Miðgarð og viðeigandi 
dýpkunarframkvæmdir – Áætlaður kostnaður 600 milljónir 

• Ljúka framkvæmd við athafnasvæði við Suðurgarð 

• Markaðssetning Grindavíkurhafnar 

 

 



Framtíð Grindavíkurhafnar 

• Það er ekki alltaf logn í Grindavík, hér býr  þrautseigt fólk sem 
mótast hefur af veðrum og vindum, við kvíðum ekki 
framtíðinni. Við kunnum líka að staldra við og njóta stillunnar. 
Því  eins og Guðbergur Bergsson skáld sagði “Þegar logn er í 
Grindavík er lognið hvergi meira” 

• Hví ættum við að óttast framtíðina með svona gæfulega 
fortíð?   



Takk fyrir 

Takk fyrir 


