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39. hafnasambandsþing 
 

Þing Hafnasamband Íslands 
haldið í Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð 4. og 5. september 2014. 

 
Dagana 4. og 5. september 2014 var haldið 39. þing Hafnasambands Íslands í Menningarhúsinu 
Tjarnarborg Ólafsfirði.  

 
Fyrri fundardagur, fimmtudagur 4. september 

1. Þingsetning.  
Gísli Gíslason formaður stjórnar Hafnasambands Íslands setti þingið og bauð fulltrúa og gesti 
velkomna með eftirfarandi orðum: 
 

Ágætu fulltrúar og gestir á hafnasambandsþingi! 
 

Ég vil byrja á því að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á hafnasambandsþing sem haldið er 
sameiginlega af Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð.  Við hittumst síðast á hafnasambandsþingi í 
Vestmannaeyjum árið 2012, en nú hafa gengið yfir sveitarstjórnarkosningar og til þings mæta 
nýir fulltrúar sem ég býð velkomna og vona að þeir taki upp merkið í stað þeirra sem eru 
horfnir á braut til annarra verkefna.  Ykkur hinum, sem hafa setið mörg hafnasambandsþingin 
treysti ég til að standa sem fyrr undir merkjum og því orðspori að hafnasambandsþing séu í 
senn skemmtileg og árangursrík.  

 
Þau eru fjölbreytt málefnin sem varða hafnirnar og á síðustu árum hefur ýmislegt áunnist en 
annað mátt ganga betur.  Það gætir því ekki síður flóðs og fjöru í hafnamálunum en 
höfnunum - en ég hef áður sagt að það fólk sem kemur að hafnamálum hefur til að bera kjark 
og áræðni til að halda úti rekstri og þróun hafna, við mjög misjafnar aðstæður.  Við höfum 
haldið því á lofti að hafnirnar séu hornsteinn í samgöngu- og flutningakerfi landsins og að í 
tilvist þeirra og þróun felist sóknarfæri sem efli atvinnu- og efnahagslíf.  Staðreyndir í þessum 
efnum tala sínu máli, en eflaust megum við herða róðurinn til þess að vekja verðuga athygli á 
þessum sannleika.  Í skýrslu um efnahagsleg áhrif hafna, sem Valur Rafn Halldórsson, 
starfsmaður okkar skrifaði, kemur m.a. fram að beint framlag hafnanna nemur 0,3% af 
landsframleiðslu en að óbein áhrif, sem er starfsemin í höfnunum, nemur um 28% af 
landsframleiðslu. Heildar áhrifin af því atvinnulífi sem þrífst innan hafnarsvæða eru því 
óumdeilt mikil og verðskulda aukna athygli og skilning.  Það er ástæða til að færa Vali Rafni 
bestu þakkir fyrir skýrsluna, sem var lokaritgerð í meistaranámi í viðskiptafræðum.  Í 
byggðum þar sem stór hluti atvinnulífsins byggist á sjávarútvegi er skilningur heimafólks á 
tryggri hafnaraðstöðu nokkuð sjálfgefinn.  Eftir því sem samfélögin stækka og vægi 
sjávarútvegs er minna áberandi vill tilfinningin fyrir mikilvægi hafna og hafnarsvæða dofna.  
Þar er því víða verk að vinna fyrir það fólk sem vinnur að hafnamálum að halda á lofti 
grundvallar skilyrðum þess að hafnarstarfsemi geti þrifist.  Hafnarstarfsemi er vissulega 
plássfrek, hafnarsvæðin eru svo sannarlega áhugavert aðdráttarafl fyrir óskylda starfsemi og 
hafnarstarfsemin leiðir óhjákvæmilega af sér þungaumferð og hafnarhljóð.  Um leið og 
hafnirnar þurfa að mæta umhverfiskröfum og breyttum sjónarmiðum þarf um leið að meta 
áhrif hafnarstarfseminnar á atvinnulíf og bæjar- og borgarbrag.  Skýrslan um efnahagsleg 
áhrif hafna sýnir svo sannarlega að skilningur á hafnarstarfsemi má ekki einangrast innan 
áhugasviðs "hafnasérvitringa" heldur  njóta skilnings almennings, stjórnvalda og stofnana. 
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Ef við lítum á afkomu hafna síðustu tvö ár þá má sjá að efnahagskerfið er ekki ýkja stórt.  
Heildar tekjur hafnanna árið 2013 voru alls tæpir 7,3 ma.kr. og þar af eru tekjur fjögurra 
stærstu hafnarsjóðanna um 62% af heildar tekjum hafna.  Framlegðin síðustu ár hefur lagast - 
ekki síst hjá fiskihöfnunum vegna hækkandi tekna af aflagjaldi, en það hefur byggst á góðum 
aflabrögðum, lágu gengi og ágætu fiskverði.  Nú má merkja þróun um minna aflaverðmæti og 
breytingar í útgerðarháttum sem leitt geta til einhverrar lækkunar aflagjalda, og þar með 
minni tekna fiskihafna á yfirstandandi ári.  Þá hafa vöruflutningar verið í jafnvægi en á árinu 
2014 má sjá að eftir vænlega byrjun ársins þá hefur heldur dregið úr þannig að ekki er 
sjáanleg aukning í flutningum á árinu.  
Skuldastaða hafna hefur jafnan verið til umræðu og við skoðun á ársreikningum hafnarsjóða 
innan Hafnasambands Íslands má sjá að heildar skuldir hafnarsjóða með 
lífeyrisskuldbindingum eru í lok árs 2013 um 16,5 ma.kr. - sem eru liðlega tvöfaldar tekjur 
hafnanna.  Þar af er að vísu einn hafnarsjóður með um 7,3 ma.kr. heildarskuld sem er um 
45% heildar skulda hafna.  Þessar tölur bera okkur í sjálfu sér ekki ný sannindi en þann 
grunntón bera þær með sér að fjárhagur hafna er í heildina afar viðkvæmur þó svo að fjórar 
til sex hafnir geti haldið sjó og þar af tvær sem hafa burði til að standa undir brýnustu 
framkvæmdum. 

 
Þetta leiðir okkur að frumvarpi til hafnalaga sem því miður dagaði uppi vorþingi en nú 
leggjum og mælum svo um að frumvarpið verði að lögum á haustþingi með þeim ágætu 
breytingum sem umhverfis og samgöngunefnd lagði til þ.e. að ytri mannvirki njóti 85% 
framlags, viðhaldsframkvæmdir 75% framlags og nýframkvæmdir 60% framlags úr ríkissjóði. 
Samþykkt frumvarpsins með þessum breytingum yrði viðunandi lagarammi um framkvæmdir 
í höfnum en vissulega er kálið ekki sopið þótt í ausuna sé komið því þá á eftir að glíma við þá 
eðlilegu kröfu að fjármagn til verkefna í höfnum verði aukið í fjárlögum og samgönguáætlun 
og að skýrar reglur verði settar um þau skilyrðir sem þarf að uppfylla til að njóta framlags 
ríkisins. 
Framlag ríkisins til framkvæmda í höfnum er sjálfsagt mál enda hafnirnar hornsteinn í 
samgöngukerfi landsins.  Þegar við lítum til nágrannalanda okkar og ríkjasambandsins í 
Evrópu, þá er fúlgu fjár veitt úr ríkissjóðum og sjóðum ESB til verkefna í hafnamálum og til 
þróunar hafna.  Ríkið hefur valið að vera ekki aðila að sjóðum innan EES samningsins, sem 
veita styrki til uppbyggingar innviða og því geta hafnir ekki leitað þangað eftir fjármunum.  Sú 
ákvörðun leiðir að sjálfsögðu af sér að fyrst við viljum annast sjálf þessa uppbygginu 
innviðanna þá megum við ekki verða eftirbátar annarra þjóða þó svo að umfang okkar sé 
minna og fjárráðin takmarkaðri.  Þess vegna er eðlilegt að ríkið og hafnirnar vinni saman að 
endurnýjun nauðsynlegra mannvirkja og byggi upp ný mannvirki sem hafa munu 
efnahagslega þýðingu fyrir Ísland og byggðirnar í landinu. 

 
Í samhengi við ákall okkar um framlög ríkisins til framkvæmda þá hef ég í setningarræðum 
hafnasambandsþinga nefnt að ekki megi einblína á hlut ríkisins heldur þurfi einnig að horfa til 
þess hvað við getum sjálf gert til þess að styrkja stöðu hafnanna.  Fyrir þinginu liggur skýrsla 
Sjávarklasans um framtíðar stefnu hafna.  Það skal skýrt tekið fram að skýrslan innheldur fyrst 
og fremst hugmyndir sem brýnt er að þingið vinni úr og leggi fram tillögu um hver skuli vera 
stefna okkar á komandi árum.  Í skýrslunni kemur m.a. fram  vilji þeirra sem þátt tóku í 
netkönnun sem gerð var, til að fækka hafnarsjóðum.  Í því felst ekki að fækka höfnum heldur 
ná fram aukinni hagkvæmni, samstarfi og auknum slagkrafti með rekstri færri hafnarsjóða.  
Þessi skilaboð eru í sjálfu sér skýr en vissulega í höndum sveitarfélaganna sjálfra hvert skuli 
stefnt.  Það eru tækifæri í auknu samstarfi ekki síst ef við ætlum að nýta grípa þau tækifæri 
sem líklegt er að munu bjóðast með auknum siglingum og flutningum í grennd við Ísland.  það 
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eru engar líkur á að allar hafnir geti gripið sömu tækifærin en það er skynsamlegt að stækka 
rekstrareiningarnar eins og hægt er þannig að unnt sé að beita kröftunum til hagsbóta fyrir 
þá landshluta þar sem samstarf er mögulegt.  Ef við horfum á fiskihafnirnar þá eru litlar líkur 
til að sá vöxtur verði í aflamagni að það muni eitt sér breyta hag hafnanna.  Okkur er hins 
vegar mikilvægt að horfa til aukningar í tækifærum sem þróunin í grennd við okkur mun 
bjóða upp á.  Fyrir íslenskar hafnir er ánægjulegt að sjá hvernig þróun í komu 
skemmtiferðaskipa hefur styrkt stöðu hafnarsjóða eins og á Ísafirði og Akureyri og nú hyggja 
Vestmannaeyingar á mikla sókn á þeim vettvangi.  Það er einnig ánægjulegt að sjá græna 
orku nýtta til framleiðslu og flutninga, en verkefni á Húsavík, Helguvík og á Grundartanga 
munu vonandi öll verða að veruleika til hagsbóta fyrir samfélagið - og hafnirnar.  Ég hef áður 
nefnt þróunina á Grænlandi, sem skiptir okkur máli, þróun siglinga um Norðurskautið og 
auðlindavinnslu í norðurhöfum.  Allt þetta skiptir máli fyrir okkur og mikilvægt að halda rétt á 
spöðunum. 

 
Á síðustu hafnasambandsþingum og hafnafundum hafa umhverfismál verið fyrirferðamikill 
málaflokkur.  Svo verður áfram.  Fæstir gera sér í raun grein fyrir hversu margir þættir 
umhverfismála kristallast í starfsemi hafnanna.  Framkvæmdir í höfnum, umferð bíla, 
loftmengun frá skipum og landtengingar við rafmagn, mælingar á ástandi sjávar, 
frárennslismál, dýpkun, móttaka sorps og skólps, frágangur opinna svæða og hafnarlýsing eru 
dæmi um þau umhverfismál sem í auknum mæli eru til umfjöllunar og úrlausnar 
hafnarstjórna.  Hvort sem höfnin er stór eða smá hafa þessi verkefni aukist og það skal sagt 
hér að hafnirnar hafa almennt staðið sig vel á lang flestum sviðum þessara verkefna, en að 
sjálfsögðu má gera betur.  Það hefur verið nefnt hér á fundum að skynsamlegt sé fyrir hafnir 
að formgera betur aðkomu sína að umhverfismálum með samþykktri stefnu, grænu bókhaldi 
og jafnvel vottaðri umhverfisstefnu.  Vissulega eru þarfirnar mismunandi en svo segir mér 
hugur að það eigi að vera auðvelt fyrir hafnarstjórnir að gera umhverfismálin og skipulögð 
vinnubrögð í þeim efnum enn sýnilegri.  Með því að leiða umræðuna eru meiri líkur til þess 
að við getum rutt veginn fremur en fengið yfir okkur reglugerðir að ofan um óþarfa aðgerðir 
eða tilskipanir sem ekki taka mið af þeim aðstæðum sem við búum við.   

 
Ágæta fundarfólk! 

 
Boðskapur dagsins er: Það er verk að vinna - sækjum fram.  Hafnir njóta almennt jákvæðrar 
ímyndar og þótt afkoman lúti duttlungum þá hefur margt áunnist.  Tækifærin eru öll í 
framtíðinni og þess vegna skulum við setja okkur metnaðarfull markmið og vinna vel að 
framgangi þeirra. 

 
Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð eru nú vettvangur hafnasambandsþings og fer vel á því.  
Siglufjörður, Ólafsfjörður og Dalvík eru svo sannarlega frægir útgerðarbæir fyrr og síðar og á 
Siglufirði hefur átt sér stað einkar ánægjuleg þróun síðustu ár með stofnun Síldarminjasafns 
og endurreisn húsa við höfnina.  Þar má sjá hvernig samgöngur á landi og sjó geta skapað 
tækifæri og jákvæða þróun, ekki síst í tengslum við haf- og hafnartengda ferðaþjónustu.  Það 
verður því áhugavert að njóta samvista við nýtt og eldra hafnafólk á þessu 
hafnasambandsþingi.  Ég ítreka þakkir mínar til ykkar í Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð fyrir 
undirbúninginn og framkvæmdina og um leið og ég segi þetta 39. hafnasambandsþing sett þá 
vona ég að þingið verði okkur starfssamt, ánægjulegt og árangursríkt. 
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2. Kosning þingforseta, ritara og nefnda.  
Þingforsetar voru kosnir Svanfríður Inga Jónasdóttir Guðný Sverrisdóttir og þingritari Kristinn J. 
Reimarsson markaðs- og menningarfulltrúi Fjallabyggðar.   
 
Svanfríður Inga tók við fundarstjórn og fór yfir nokkur mál tengt þinghaldi.  Því næst bauð hún 
velkominn í pontu Sigurberg Björnsson fulltrúa Innanríkisráðuneytisins. 
 
Sigurbergur Björnsson fulltrúi Innanríkisráðuneytisins flutti ávarp. Bar hann kveðju frá Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur ráðherra sem átti ekki heimangengt á þingið.  Fór hann yfir helstu verkefni á  vegum 
ráðuneytisins tengt hafnamálum. Sagði hann frá því að frumvarp til  breytinga á Hafnalögum verði 
lagt fyrir Alþingi í næstu viku og fór hann yfir helstu breytingar sem gerðar eru í frumvarpinu.   Einnig 
gerði hann að umtalsefni Samgönguáætlun, Norðurslóðverkefi og hönnun nýrrar 
Vestmannaeyjaferju.   

3. Skýrsla stjórnar  
Gísli Gíslason formaður stjórnar hafnasambandsins gerði grein fyrir helstu störfum stjórnarinnar 2012 
til 2014 og lagði fram skýrslu stjórnar til kynningar og umræðu.  Fór hann síðan yfir sex 
tillögur/ályktanir frá stjórn sem lagðar eru fyrir þingið  Tillögurnar eru eftirfarandi: 
 

1.   Frumvarp til breytinga á hafnalögum 
Hafnasambandsþing haldið dagana 4. og 5. september í Dalvík og Fjallabyggð skorar á Alþingi 
að samþykkja fyrirliggjandi frumvarp um breytingar á hafnalögum með þeim breytingum sem 
umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis lagði til við frumvarpið. 
Hafnir á Íslandi eru einn af hornsteinum samgöngukerfis landsins og eins og kemur fram í 
skýrslu sem Hafnasamband Íslands lét vinna um efnahagsleg áhrif hafna, uppspretta atvinnu- 
og efnahagslífs. Þær breytingar sem lagðar eru til á hafnalögum eru til þess fallnar að styrkja 
starfsemi hafnanna, sem er mikilvæg forsenda þess að unnt verði að nýta þau tækifæri sem 
auknar siglingar um og í kringum Ísland geta leitt af sér. 

 
2.   Umhverfismál 
Hafnasambandsþing haldið dagana 4. og 5. september í Dalvík og Fjallabyggð hvetja hafnir 
innan Hafnasambands Íslands til að setja sér formlega umhverfisstefnu þannig að betur verði 
haldið á lofti því góða starfi sem hafnirnar hafa unnið í umhverfismálum á liðnum árum. 
Hafnasambandsþing beinir þeim tilmælum til ráðherra umhverfis- og auðlindamála að gætt 
verði hófs í lögum og reglum varðandi móttöku og umsýslu hafna vegna sorps og skólps og 
dregið úr óþarfa regluverki og gjaldtöku í málaflokki sem hafnirnar og fyrirtæki á hafnasvæðum 
hafa sinnt með góðum árangri. 

 
3.   Vigtarmál og Fiskistofa 
Hafnasambandsþing haldið dagana 4. og 5. september í Dalvík og Fjallabyggð beina þeirri 
eindregnu áskorun til ráðherra atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytis og Fiskistofu að komið 
verði til móts við hafnirnar um vigtun sjávarafla. Í því sambandi er ljóst að hafnirnar hafa af því 
kostnað að sinna skráningu í þágu fiskveiðistjórnunarkerfisins og þar sem hafnir sinna vigtun á 
fleiri en einni hafnaraðstöðu er mikilvægt að nýta tæknina til fjarvigtunar. Hafnasambandsþing 
ítrekar fyrri samþykktir um endurskoðun á ábyrgð vigtarmanna í lögum og vigtarreglugerð og 
treystir á að fyrirkomulag vigtarmála verði til framtíðar byggt á samkomulagi ríkisins við 
hafnirnar, en ekki einhliða reglusetningu. 

 
4.   Samgönguáætlun – Allsherjar- og fjárhagsnefnd 
Hafnasambandsþing haldið dagana 4. og 5. september í Dalvík og Fjallabyggð beinir þeirri 
áskorun til Alþingis og Innanríkisráðherra að auka verulega framlög til hafnarverkefna á næstu 
árum. Skýrsla um efnahagsleg áhrif hafna á byggðirnar sýnir að hafnirnar eru uppspretta 
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atvinnu- og efnahagslífs, en þær njóta óverlegra framlaga ríkisins á meðan hafnir í Evrópu njóta 
bæði styrkja ríkis og Evrópusambandsins.  Til þess að hafnir geti sinnt hlutverki sínu sem einn af 
hornsteinum samgöngukerfisins er óhjákvæmilegt að ríkið komi að endurnýjun og uppbyggingu 
hafnarmannvirkja og að því megi sjá stað í samgönguáætlun til næstu ára. 

 
5.   Skráning kaupskipa á Íslandi 
Hafnasambandsþing haldið dagana 4. og 5. september í Dalvík og Fjallabyggð skorar á 
ríkisstjórn Íslands og Alþingi að hefja nú þegar vinnu við að breyta lögum og reglum varðandi 
skráningu kaupskipa á Íslandi.   Um áratugaskeið hafa íslensk kaupskip verið skráð erlendis 
vegna lagaumhverfis á Íslandi, en tekjur af áhöfnum runnið til annarra landa en Íslands.  Fyrir 
þjóð sem byggir stærstan hluta flutninga til og frá landinu á skipum og siglingum og hyggur á 
væna hlutdeild í auknum siglingum við og til landsins er óviðunandi að lagaumhverfið komi í veg 
fyrir að kaupskip séu skráð á Íslandi 

 
6. Skipulagsreglur hafna og atvinnusvæða - Umhverfisnefnd 
Hafnasambandsþing haldið dagana 4. og 5. september í Dalvík og Fjallabyggð beinir þeirri 
áskorun til ráðherra umhverfis- og auðlindamála að ákvæði skipulagslaga og 
skipulagsreglugerðar varðandi hafna-, athafna- og iðnaðarsvæði verði tekin til endurskoðunar 
með það að leiðarljósi að einfalda verkferla við gerð og breytingu skipulags á þessum svæðum. 
Á síðustu árum hefur skipulagsferlum verið breytt og þeir nú tímafrekari en áður. Þær 
breytingar hafa ekki verið til að auka réttaröryggi skipulagsmála heldur gert aðstöðusköpun 
fyrir atvinnufyrirtæki óþarflega flókin.  Þá er skorað á ráðherra að láta endurskoða 
landnýtingarflokkun skipulagsreglugerðar vegna hafna- iðnaðar og athafnasvæða þannig að 
ákvæðin taki annars vegar mið af breytingum á atvinnustarfsemi og að þau verði hins vegar 
mun skýrari en nú er. 

4. Ársreikningar, tillögur um árgjöld og fjárhagsáætlanir.  
Skúli Þórðarson gjaldkeri gerði grein fyrir ársreikningi hafnasambandsins fyrir 2012 og 2013, 
fjárhagsáætlun 2014 - 2016 og kynnti tillögur stjórnar hafnasambandsins um árgjöld 2015-2016.  
 
Helstu lykiltölur úr ársreikningum 2012 – 2013 og fjárhagsáætlunum 2014 -2016 eru: 
 
 Ársreikn. 2012 Ársreikn. 2013 Áætlun 2014 Áætlun 2015 Áætlun 2016 

Rekstrartekjur 8.200.200 kr. 11.236.668 kr. 11.750.000 kr. 12.000.000 kr. 12.400.000 kr. 
Rekstrargjöld 10.009.629 kr. 10.966.112 kr. 11.990.000 kr. 12.300.000 kr. 13.250.000 kr. 
Afkoma fyrir 

fjármunatekjur og 
(fjámagnsgjöld) 

(1.809.429 kr.) 270.556 kr. (240.000 kr.) (300.000 kr.) (850.000 kr.) 

Afkoma ársins (1.535.280 kr.) 497.648 kr. 0 kr. 12.000 kr. (558.068 kr.) 
 
Að mati Skúla er rekstur sambandsins í föstum skorðum.   Tekjur eru hlutfall af tekjum sambandsaðila 
og eigið fé sambandsins er um 10.000.000 kr.  Lagt er til að árgjald verði óbreytt fyrir árin 2014 og 
2015 eða 0,20% af tekjum sambandsaðila og hækki í 0,22% árið 2016. 
 
Þingforseti vísaði ársreikningum, fjárhagsáætlun og tillögu um árgjald til umræðu í allsherjar- og 
fjárhagsnefnd. 
 
Því næst fór þingforseti yfir tillögur að starfsnefndum þingsins. Þær er eftirfarandi:   
 
Allsherjar- og fjárhagsnefnd; fær til umfjöllunar ársreikninga, fjárhagsáætlun, tillögu að árgjaldi,  
tillögur nr. 1, 3 og 4 og skýrslu um fjárhag og stöðu hafnarsjóða á Íslandi. Starfsmenn nefndarinnar 
verða  Gunnsteinn Ómarsson bæjarstjóri Ölfuss og Sigrún Árnadóttir bæjarstjóri Sandgerðisbæjar. 
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Stefnumótunarnefnd; fær til umfjöllunar skýrslu um efnahagsleg áhrif hafna og skýrslu um 
langtímastefnu hafna. Starfsmenn nefndarinnar verða Pétur Ólafsson hafnarstjóri Hafnasamlags 
Norðurlands, Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri og hafnastjóri Vesturbyggðar og Unnur Lára Bryde 
formaður hafnarstjórnar Hafnarfjarðar. 
 
Umhverfisnefnd; fær til umfjöllunar tillögur nr. 2, 5 og 6.  Starfsmenn nefndarinnar verða Ásta B. 
Pálmadóttir sveitarstjóri Skagafjarðar og Sigurður Kristmundsson hafnarstjóri Grindavíkurbæjar. 

Kjörnefnd; hefur það verkefni er að gera tillögu um aðal- og varamenn í stjórn Hafnasambandsins 
2014-2016 og skoðunarmanna til sama tíma.  Starfsmaður nefndarinnar verður Kristinn Jónasson 
bæjarstjóri Snæfellsbæjar. 

5. Umfjöllunarefni 

5.a.: Fjárhagur og staða hafna  
Gunnlaugur A. Júlíusson, sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga kynnti 
skýrslu um fjárhag og stöðu hafnarsjóða á Íslandi.  Fram kom í máli hans að skráðar hafnir séu 71 og 
hafnarsjóðir með aðild að hafnasambandinu 35.  Í erindi sínu skiptir hann höfnum upp í fimm flokka 
eftir tekjum þeirra; 

- Faxaflóahafnir með heildartekjur upp á 2.8 ma. kr. 
- Fjórar stórar hafnir með tekjur á bilinu 400 – 800 m. kr. 
- Níu millistórar hafnir með tekjur á bilinu 100 – 225 m. kr. 
- Tólf minni hafnir með tekjur á bilinu 29 – 96 m. kr. og  
- Níu litlar hafnir  með tekjur á bilinu 21 m. kr. og minna. 

 
Helstu lykiltölur úr ársreikningum hafnarsjóða fyrir árin 2012 og 2013 eru þessar: 
 
(tölur í m.kr.) 2012 2013 Breyting 

Tekjur 6.996 7.278 282 
Gjöld 3.769 3.951 182 

Framlegð 3.197 3.327 130 
Afskriftir 1.310 1.289 -22 

Langtímaskuldir 13.384 13.049 -335 
Sk.tímaskuldir 2.670 2.587 -83 

 
Afkoma Faxaflóahafna: Framlegð aukist frá  2011.  Rekstur stöðugur. 
Afkoma fjórar stórar hafnir:  Framlegð áþekk 2011 - 2013. Skuldir lækka.  Rekstur er á áþekku róli. 
Eiginfjárstaða batnar og efnahagur styrkist. 
Afkoma níu millistórar hafnir. Skuldir lækkað. Rekstur í þokkalegu jafnvægi. 
Afkoma 12 minni hafna:   Framlegð hefur styrkst. Skammtímaskuldir lækkað. Langtímaskuldir 
hækkað.  Efnahagur þessara hafna veikari en hjá stærri höfnum. 
 

5.b.: Efnahagsleg áhrif hafna  
Valur Rafn Halldórsson sérfræðingur á hag- og upplýsingasviðið sambandsins og starfsmaður 
Hafnasamband Íslands kynnti úttekt á efnahagslegum áhrifum íslenskra hafna en úttektina vann hann 
sem lið í meistaranámi sínu í viðskiptafræði.  Þessi úttekt er tilkomin vegna ályktunar frá 
hafnasambandsþingi í Vestmanneyjum 2012 en þar var stjórn Hafnasambands Íslands falið að láta 
gera þessa úttekt. 
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Rannsóknarspurningar Vals voru þrjár: 
1) Hver eru bein efnahagsleg áhrif íslenskra hafna? 
2) Hver eru óbein efnahagsleg áhrif íslenskra hafna? 
3) Hvernig geta hafnir bætt fjárhag sinn? 
 
Niðurstöður úttektarinnar eru þessar helstar: 
Við rannsóknarspurningu nr. 1: Tekjur hafna eru um 4,1% af heildartekjum sveitarsjóða.  0.3% af VLF. 
Við rannsóknarspurningu nr. 2: Óbeint framlag er ca. 28,4% af landsframleiðslu og má segja að 
mikilvægi íslenskra hafna fyrir samfélagið sé óumdeilt. 
Við rannsóknarspurningu nr. 3: Hafnir geta bætt fjárhag sinn með meiri samvinnu og sameiningu.  
Ýmis önnur tækifæri eru fyrir hendi eins og Norður-Atlantshafssiglingar, aukin auðlindavinnsla 
kringum landið, þjónusta við Grænland og aukinn fjöldi ferðamanna og skemmtiferðaskipa. 
 
5.c.: Langtímastefna hafna: 
Haukur Már Gestsson, hagfræðingur og verkefnisstjóri Íslenska sjávarklasans fór yfir skýrslu sem 
íslenski sjávarklasinn vann um hugsanlega sameiginlega stefna íslenskra hafna.   
Nokkrar erlendar fyrirmyndir eru af slíkum stefnum m.a. í; Ástralíu, Danmörku, Bretlandi og 
Kanada. 
Kynnti hann niðurstöður í könnun sem gerð var á meðal íslenskra hafnarstjóra og finna má í 
skýrslunni. Þar kom m.a. fram að 95% hafnarstjóra segja að fækka megi hafnarsjóðum.   
 
Framtíðarsýnin sem varpað er fram í skýrslunni er eftirfarandi: 
 

Hafnir verði viðurkenndur hornsteinn í grunngerð samfélagins. Þær styrki efnahagslíf Íslands og verði 
uppspretta atvinnutækifæra og verðmæta. Stjórnvöld skynji betur mikilvægi hafna fyrir íslenskt 
samfélag og tryggi uppbyggingu þeirra og endurnýjun til jafns við það sem gerist hjá erlendum 
nágrannahöfnum. Regluverk ríkisins skapi nauðsynlegan sveigjanleika fyrir hafnir til þróunar og 
eflingar atvinnulífs. 

 
Ísland verði viðurkennd þjónustumiðstöð á Norður-Atlantshafi. Hafnalandið Ísland standist 
samanburð við stærstu hafnir í Evrópu. Á Faxaflóasvæðinu verði ein stór og öflug vöruskiptahöfn með 
öflugu samgönguneti milli hafnarsvæða. Verkaskipting verði skýr milli hafna og á Íslandi verði færri og 
stærri hafnarsjóðir. Stöðugleiki einkenni rekstrarumhverfi hafna. 

6. Hafnalög og reglugerðir 
 
6.a.: Hlutverk Vegagerðarinnar og fjárveitingar til hafnarmála 
Hreinn Haraldsson, forstjóri Vegagerðarinnar. 
Hreinn fór yfir helstu hlutverk Vegagerðarinnar, starfsemi og verkefni  hennar auk fjárveitinga til 
hafnarmála. Vita og hafnamáldeild Siglingastofnunnar var sameinuð Vegagerðinni og innan 
Vegagerðarinnar er siglingasvið sem skiptist í tvær deildir;  vitadeild og hafnadeild.  Að mati Hreins 
hefur sameining vita- og hafnamála við Vegagerðina tekist vel.   
Fjárveitingar til hafnarmála: 2014: rúmur milljarður þar af ca. 150 milljónir í Hafnarbótasjóð. 
Ca. 100 milljónir til viðbótar í sjóvarnir. 
 
Er varðar fjárveitingar til hafnarmála þá voru árlegar fjárveitingar til hafna fyrir 2008 um 1500 m. kr. 
en eftir það um 300 m. kr.  Fyrir 2008 voru árlegar fjárveitingar í sjóvarnir um 190 m. kr. en eftir það 
um 110 m. kr. Á næstu tveimur árum er í samgönguáætlun gert ráð fyrir að fjárframlög til 
hafnagerðar verði um 500 m.kr. án Landeyjahafnar og uppbyggingar á Húsavík (fyrirvari um fjárlög) 
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6.b.: Samgöngustofa – breytingar í starfsemi 
Þórólfur Árnason, forstjóri Samgöngustofu 
Þórólfur kynnti helstu breytingar á starfsemi Samgöngustofu.  Fór hann yfir hlutverk 
samgöngustofunnar sem er m.a. að  annast stjórnsýslu og eftirlit með flugmálum, hafnamálum og 
málum sem varða sjóvarnir, siglingamálum, umferðarmálum og vegamálum. 
Samgöngustofa hefur eftirlit með höfnum og leiðsögu fyrst og fremst til að tryggja öryggi fólks 
 
Samgöngustofa hefur í hyggju að bjóða hafnarstjórum til fjórðungsfunda um málefni hafna sem lúta 
að verkefnum stofnunarinnar og samstarf við hafnir. Verður hafnarstjórum sent bréf með nánari 
útlistun á fyrirkomulagi.  
  
6.c.: Neyðarhafnir og öryggi í höfnum 
Hermann Guðjónsson verkfræðingur hjá Samgöngustofu 
Hermann fór yfir skilgreiningu á skipaafdrepi og kynnti forsögu þessa að farið var í skoða þessi mál og 
var aðdragandinn tvö stór sjóslys í Evrópu. EB gefur út tilskipun 2002. Lítið aðhafst í málum hér á 
landi en málið vaknar aftur  2013 þegar Fernanda brennur. 
Afraksturinn af vinnu sem þá var sett í gang er samkomulag um aðgerðaráætlun 26. maí 2014.  
Innanríkisráðuneytið gefur út reglugerð um útnefningu skipaafdrepa 16. júní 2014. 
Neyðarhafnir eða skipaafdrep innan hafna eru; Helguvíkurhöfn, Hafnarfjarðarhöfn, Ísafjarðarhöfn, 
Akureyri/Krossaneshöfn, Reyðarfjarðarhöfn og Vestmannaeyjahöfn.  Skipaafdrep utan hafna verða; 
Hvalfjörður, Dýrafjörður, Ísafjarðardjúp, Eyjafjörður (vestan við Hrísey), Reyðarfjörður og Heimey 
(norðan við Eiðið).    
 
6.d.: Lagabreytingar frá síðasta þingi og umhverfið framundan 
Gísli Gíslason, formaður hafnasambandsins  
Gísli fór yfir „Lagalistann“ eða þær helstu lagabreytingar sem hafa orðið frá síðasta 
hafnasambandsþingi. 
„Lagalistinn“ er eftirfarandi; 

- Losun og móttaka úrgangs frá skipum 
- Hafnalagafrumvarp 
- Skipulagsreglugerð 
- Lög um umhverfismat 
- Vigtamál 
- Siglingavernd 
- Samgöngustofa og Vegagerðin 
- Samgönguáætlun. 

7. Nefndastörf 
 
Seinni þingdagur, föstudagur 5. september 2014.  
Starfsnefndir þingsins komu saman kl. 09:00 og höfðu lokið störfum áður en fundi var fram haldið kl. 
13:00.  

8. Nefndarálit lögð fram og afgreiðsla ályktana  
 
8.a.: Álit Allsherjar- og fjárhagsnefndar.   
Sigrún Árnadóttir og Gunnsteinn Ómarsson starfsmenn nefndarinnar gerðu grein fyrir ályktunum. 
 
Sigrún fór yfir tillögur nr. 1 og 4.  Engar breytingar eru lagðar fram við þessar tillögur og því lagt til  að 
þær verði samþykktar óbreyttar. 
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Gunnsteinn fór yfir tillögu nr. 3.   Vigtamál og Fiskistofa.   
Lögð er til breyting á texta eða til viðbótar komi;  
„Lagt er til að Fiskistofu og Neytendastofu verði falið að samræma reglur í samvinnu við 
Hafnasamband Íslands svo hægt verði að nýta þessa tækni“.  
 
Tillagan í heild sinni væri því: 
 

Hafnasambandsþing haldið dagana 4. og 5. september í Dalvík og Fjallabyggð beinir þeirri 
eindregnu áskorun til ráðherra atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytis og Fiskistofu að komið 
verði til móts við hafnirnar um vigtun sjávarafla. Í því sambandi er ljóst að hafnirnar hafa af 
því kostnað að sinna skráningu í þágu fiskveiðistjórnunarkerfisins og þar sem hafnir sinna 
vigtun á fleiri en einni hafnaraðstöðu er mikilvægt að nýta tæknina til fjarvigtunar. Lagt er til 
að Fiskistofu og Neytendastofu verði falið að samræma reglur í samvinnu við Hafnasamband 
Íslands svo hægt verði að nýta þessa tækni. Hafnasambandsþing ítrekar fyrri samþykktir um 
endurskoðun á ábyrgð vigtarmanna í lögum og vigtarreglugerð og treystir á að fyrirkomulag 
vigtarmála verði til framtíðar byggt á samkomulagi ríkisins við hafnirnar, en ekki einhliða 
reglusetningu. 

 
Fram kom m.a. í umræðum um þessa ályktun tillaga um að hafnir landsins taki sig saman og 
segi sig frá verkefninu um vigtun sjávarafla, til að þrýsta á ríkið að koma fram með breytingar 
á regluverkinu.  Þá var það einnig rætt að vegna kostnaðar hafna við vigtun sjávarafla verði 
farið fram á hlutfall af veiðileyfagjald til að standa straum af þessum kostnaði.   
 
Ársreikningar og fjárhagsáætlun: Lagt er til að þingið samþykki reikninga og fjárhagsáætlun og 
jafnframt að árgjald verði óbreytt fyrir árið 2015 eða 0,20% af tekjum sambandsaðila og hækki í 
0,22% árið 2016. 
 
8.b.: Álit Stefnumótunarnefndar.   
Pétur Ólafsson starfsmaður nefndarinnar hafði framsögu. Niðurstöður úr starfi nefndarinnar eru 
eftirfarandi tillögur/álit: 
 

Sterkari rödd hafna: 
- Hafnir landsins eru lífæð hvers samfélags. Hafnasambandsþing telur mjög mikilvægt að við 

lagasetningu sé  tekið  tillit til þeirra þátta sem hafa bein áhrif á starfsemi hafna. 
Hafnasambandið á að vera öflugur málsvari hafna til að gæta hagsmuna þeirra gagnvart  
ríkisvaldinu.  

- Kanna ætti möguleika á því að auka starfshlutfall starfsmanns hafnasambandsins til þess að 
leggja aukna áherslu á hagsmunagæslu fyrir hafnir landsins .  Jafnframt telur þingið að 
mikilvægt sé að kynna starfsemi hafna með jákvæðum hætti gagnvart almenningi og 
fyrirtækjum.  Má þar nefna dæmi Hafnardagur, Hátíð hafsins, bryggjudagur. 

 
Bætt samvinna og samstarf: 
- Samstarf og samvinna hafna er lykillinn að öflugri hafnarstarfsemi.  Mikilvægt er að eiga 

samstarf, meðal annars, um þjálfun starfsfólks og nýtingu búnaðar.  
- Skipulagsmál eru í brennidepli, mikilvægt er að hafnir hafi með sér samstarf í skipulagsmálum 

þar sem því verður við komið.   
- Mikilvægt er að Hafnasambandið beiti sér fyrir því að allir fletir samvinnu verði skoðaðir og 

hún kortlögð. Hafnasambandið gæti t.d. unnið úttekt á slíkum möguleikum. Hafnir og 
sveitarfélög verða að vinna saman að því að efla starfsemi hafnanna og gera hverja 
rekstrareiningu arðbæra.  Hafa verður í huga að sameiningar þurfa að vera arðbærar.  
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Öflugra tekjuumhverfi: 
- Mikilvægt er efla tekjustofna hafnanna og endurskoða lagaumhverfi þar um. Skoða þarf hvort 

hafnir nýti alla möguleika til tekjuöflunar.  
- Kanna þarf sérstaklega hvort hafnir verði af tekjum t.d með mismunandi  aðferðum við 

verðlagningu sjávarafla.  
- Tryggja þarf hagsmuni íslenskra hafna þegar kemur að frekari auðlindanýtingu í hafinu við 

Ísland, námuvinnslu á Grænlandi auk hagsmuna vegna Norðuríshafs siglinga.  
 
Bætt lög og reglur: 
- Bæta þarf lagaumhverfi hafnanna. Huga þarf að breytingum varðandi umhverfismál 

(óreiðuskip) og að lögveð verði á ógreidd aflagjöld.  
- Tryggja þarf aukið fjármagn á fjárlögum og í samgönguáætlun til hafnaframkvæmda. 

 
8.c.: Álit Umhverfisnefndar.   
Ásta Pálmadóttir og Sigurður Kristmundsson, gerðu grein fyrir starfi nefndarinnar. 
 
Nefndin leggur til að tillögu nr. 2 um umhverfismál verði skipt í tvennt þannig að út komi tvær tillögur 
í stað einnar. Tillögurnar verða því svohljóðandi:  
 

- Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
samþykkir að hvetja hafnir til að setja sér formlega umhverfisstefnu. Jafnframt beinir 
þingið því til stjórnar hafnasambandsins að form slíkrar umhverfisstefnu verði 
aðgengilegt öllum aðildarhöfnum. 
 

- Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
skorar á ráðherra umhverfis- og auðlindamála að við setningu reglugerðar um losun og 
móttöku úrgangs frá skipum verði einfaldir verkferlar hafnanna ekki flæktir að óþörfu og 
að eftirlitsverkefni hafna í þágu ríkisins verði ekki aukin. 

 
Er varðar tillögu nr. 5 um  skráningu kaupskipa leggur nefndin til að tillagan sem slík verði stytt og 
síðan komi greinargerð með tillögunni.   
Tillagan verði því svohljóðandi: 

- Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
skorar á ríkisstjórn Íslands og Alþingi að hefja nú þegar vinnu við að breyta lögum og 
reglum varðandi skráningu kaupskipa á Íslandi. 
 
Greinargerð:  Um áratuga skeið hafa íslensk kaupskip verið skráð erlendis vegna 
lagaumhverfis á Íslandi en tekjur af áhöfnum runnið til annarra landa en Íslands.  Fyrir þjóð, 
sem byggir stærsta hluta flutninga til og frá landinu  með skipum, er óviðunandi að 
lagaumhverfið komi í veg fyrir að kaupskip séu skráð á Íslandi. 

 
Er varðar tillögu nr. 6 um skipulagsreglur hafna og atvinnusvæða þá leggur nefndin til að eftirfarandi 
setningar verði teknar út úr tillögunni og fylgi með sem greinargerð: „Á síðustu árum hefur 
skipulagsferlum verið breytt og þeir nú tímafrekari en áður. Þær breytingar hafa ekki verið til að 
auka réttaröryggi skipulagsmála heldur gert aðstöðusköpun fyrir atvinnufyrirtæki óþarflega 
flókin“.   
 
Tillagan yrði því svohljóðandi: 

- Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
beinir þeirri áskorun til ráðherra umhverfis- og auðlindamála að ákvæði skipulagslaga og 
skipulagsreglugerðar varðandi hafna-, athafna- og iðnaðarsvæða verði tekin til 
endurskoðunar með það að leiðarljósi að einfalda verkferla við gerð og breytingu 
skipulags á þessum svæðum. Þá er skorað á ráðherra að láta endurskoða 
landnýtingarflokkun skipulagsreglugerðar vegna hafna-, iðnaðar og athafnasvæða þannig 
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að ákvæði taki annars vegar mið af breytingum á atvinnustarfssemi og að þau verði hins 
vegar mun skýrari en nú er. 

 
Greinargerð:  Á síðustu árum hefur skipulagsferlum verið breytt og þeir nú 
tímafrekari en áður. Þær breytingar hafa ekki verið til að einfalda feril 
skipulagsmála heldur gert aðstöðusköpun fyrir atvinnufyrirtæki óþarflega flókin. 

 
Umhverfisnefndin leggur einnig til nýja ályktun er varðar komur erlendra fiskiskipa sem leita hafna 
vegna bilunar en hafa ekki löndunarheimild:   
 

- Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
skorar á stjórn Hafnasambands Íslands  að taka upp málefni er varða komur erlendra 
fiskiskipa sem leita hafna vegna bilunar en hafa ekki löndunarheimild. Sérstaklega verði 
horft til þess hvað teljist neyðarþjónusta. 

 
Þingforseti gaf nú orðið laust um tillögur nefndanna. 
 
Gylfi Ingvarsson, Hafnarfirði, hafði athugasemdir við framsetningu tillagna. Vildi hann vekja athygli á 
því að orðalag þyrfti að vera eins í öllum tillögunum og í þeim þyrfti að vera orðið SAMÞYKKT.  „Þingið 
samþykkir“.  
 
Sigurður Kristmundsson Grindavík vakti athygli á því að í tillögum um vigtanir væri verið að tala um 
fjarvigtanir á milli hafna en ekki bara hafnaraðstaðna.   
 
Guðný Sverrisdóttir frá Hafnasamlagi Norðurlands vildi ítreka að árgjald fyrir 2016 yrði 0,22% en ekki 
0,20%. 
 
Gísli Gíslasson:  Hefur athugsemd við tillögu Umhverfisnefndar. Telur að orðalagið ætti að vera 
„Þingið felur stjórn hafnasambands“ en ekki „Þingið skorar á“ 
 
Gísli notaði tækifæri og þakkaði nefndunum fyrir þeirra vinnu.  Hvatti hann þingfulltrúa til að skoða 
vel hvaða skilaboð viljum við koma á framfæri frá þinginu er varðar stefnumótunarvinnuna.   Eru 
menn sammála vinnu Sjávarklasans?  Hvernig vilja menn taka á málum?  Það er eigandanna og 
hafnanna að ákveða fyrir sig en mikilvægt að í stórum dráttum tala menn sem ein heild.  Er 
skynsamlegt að stækka hafnarsjóðina eða ekki? Mikilvægt að búa til sterkari hafnir.  Rekstur hafna er 
viðkvæmur rekstur og hver og einn þarf að horfa í eigin rann til að meta hvernig menn geta styrkt 
stöðuna. 
 
Þingforseti ber tillögur upp til atkvæða. 
Fyrst er það tillögur frá allsherjar- og fjárhagsnefnd; 

- Tillaga nr. 1 -  frumvarp til breytinga á hafnalögum. Tillagan er svohljóðandi: 
 
Hafnasambandsþing haldið dagana 4. og 5. september í Dalvíkur- og Fjallabyggð skorar 
á Alþingi að samþykkja fyrirliggjandi frumvarp um breytingar á hafnalögum með þeim 
breytingum sem umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis lagði til við frumvarpið. 
Hafnir á Íslandi eru einn af hornsteinum samgöngukerfis landsins og eins og kemur fram 
í skýrslu sem Hafnasamband Íslands lét vinna um efnahagsleg áhrif hafna, uppspretta 
atvinnu- og efnahagslífs. Þær breytingar sem lagðar eru til á hafnalögum eru til þess 
fallnar að styrkja starfsemi hafnanna, sem er mikilvæg forsenda þess að unnt verði að 
nýta þau tækifæri sem auknar siglingar um og í kringum Ísland geta leitt af sér. 
 
Lagt var til að hún yrði samþykkt óbreytt.  Samþykkt samhljóða. 
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- Tillaga nr. 3  Vigtarmál og Fiskistofa. 
Lögð var til breyting á texta.  Tillagan með framkomnum breytingum er eftirfarandi:  
 
Hafnasambandsþing haldið dagana 4. og 5. september í Dalvíkur- og Fjallabyggð beinir 
þeirri eindregnu áskorun til ráðherra atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytis og Fiskistofu 
að komið verði til móts við hafnirnar um vigtun sjávarafla. Í því sambandi er ljóst að 
hafnirnar hafa af því kostnað að sinna skráningu í þágu fiskveiðistjórnunarkerfisins og 
þar sem hafnir sinna vigtun á fleiri en einni hafnaraðstöðu er mikilvægt að nýta tæknina 
til fjarvigtunar. Lagt er til að Fiskistofu og Neytendastofu verði falið að samræma reglur 
í samvinnu við Hafnasamband Íslands svo hægt verði að nýta þessa tækni. 
Hafnasambandsþing ítrekar fyrri samþykktir um endurskoðun á ábyrgð vigtarmanna í 
lögum og vigtarreglugerð og treystir á að fyrirkomulag vigtarmála verði til framtíðar 
byggt á samkomulagi ríkisins við hafnirnar, en ekki einhliða reglusetningu. 
 
Lagt var til að tillagan með framkomnum breytingum yrði samþykkt. Samþykkt samhljóða. 

 
- Tillaga nr. 4 – Samgönguáætlun.  Tillagan er eftirfarandi:  

Hafnasambandsþing haldið dagana 4. og 5. september í Dalvíkur- og Fjallabyggð beinir 
þeirri áskorun til Alþingis og Innanríkisráðherra að auka verulega framlög til 
hafnarverkefna á næstu árum. Skýrsla um efnahagsleg áhrif hafna á byggðirnar sýnir að 
hafnirnar eru uppspretta atvinnu- og efnahagslífs, en þær njóta óverlegra framlaga 
ríkisins á meðan hafnir í Evrópu njóta bæði styrkja ríkis og Evrópusambandsins.  Til þess 
að hafnir geti sinnt hlutverki sínu sem einn af hornsteinum samgöngukerfisins er 
óhjákvæmilegt að ríkið komi að endurnýjun og uppbyggingu hafnarmannvirkja og að 
því megi sjá stað í samgönguáætlun til næstu ára. 
 
Lagt var til að tillagan yrði samþykkt óbreytt.  Samþykkt samhljóða. 

 
- Ársreikningar 2012 og 2013: Samþykktir samhljóða. 

 
- Árgjald;  2015 = 0.20% 2016 = 0,22%  Samþykkt samhljóða. 

 
- Fjárhagsáætlun 2015 - 2016: Samþykkt samhljóða. 

 
Því næst voru tillögur stefnumótunarnefndar til afgreiðslu. 
 
Lagt var til að þær yrðu allar samþykktar.  Samþykkt samhljóða. 
 
Þá voru tillögur Umhverfisnefndar teknar til afgreiðslu. 
 

- Tillaga nr. 2 - umhverfismál: 
Lagt var til að tillögunni yrði skipt í tvennt. Tillögurnar eru því svohljóðandi:  
 
Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
samþykkir að hvetja hafnir til að setja sér formlega umhverfisstefnu. Jafnframt beinir 
þingið því til stjórnar hafnasambandsins að form slíkrar umhverfisstefnu verði 
aðgengilegt öllum aðildarhöfnum. 
 
Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
skorar á ráðherra umhverfis- og auðlindamála að við setningu reglugerðar um losun og 
móttöku úrgangs frá skipum verði einfaldir verkferlar hafnanna ekki flæktir að óþörfu og 
að eftirlitsverkefni hafna í þágu ríkisins verði ekki aukin. 
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Lagt var til að tillögurnar yrðu samþykktar svona framkomnar. Samþykkt samhljóða. 

 
- Tillaga nr. 5 - skráning kaupskipa.   

Lagt var til að tillagan yrði stytt og greinargerð fylgi með. Tillagan með framkomnum 
breytingum er svohjóðandi: 

 
Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
skorar á ríkisstjórn Íslands og Alþingi að hefja nú þegar vinnu við að breyta lögum og 
reglum varðandi skráningu kaupskipa á Íslandi. 
 
Lagt var til að tilagan svona framkomin yrði samþykkt. Samþykkt samhljóða. 

 
- Tillaga nr. 6 – skipulagsreglur hafna og atvinnusvæða.   

Lagt var til að tillagan yrði stytt og greinargerð fylgdi með. Tillagan með framkomnum 
breytingum er svohjóðandi: 
 
Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
beinir þeirri áskorun til ráðherra umhverfis- og auðlindamála að ákvæði skipulagslaga 
og skipulagsreglugerðar varðandi hafna-, athafna- og iðnaðarsvæða verði tekin til 
endurskoðunar með það að leiðarljósi að einfalda verkferla við gerð og breytingu 
skipulags á þessum svæðum. Þá er skorað á ráðherra að láta endurskoða 
landnýtingarflokkun skipulagsreglugerðar vegna hafna-, iðnaðar og athafnasvæða 
þannig að ákvæði taki annars vegar mið af breytingum á atvinnustarfssemi og að þau 
verði hins vegar mun skýrari en nú er. 
 
Lagt var til að tillagan svona framkomin yrði samþykkt Samþykkt samhljóða. 

 
- Borin var upp til samþykktar ný  ályktun frá umhverfisnefnd er lýtur að komu erlendra 

fiskiskipa  sem leita hafna vegna bilunar en hafa ekki löndunarheimild og með 
breytingartillögu Gísla Gíslasonar á orðalagi þar sem stjórn verði falið að taka upp  málefni 
er varða komur erlendra fiskiskipa sem leita hafna vegna bilunar en hafa ekki 
löndunarheimild.  

 
Ályktunin er því svohljóðandi: 

- Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
felur stjórn Hafnasambands Íslands  að taka upp málefni er varða komur erlendra 
fiskiskipa sem leita hafna vegna bilunar en hafa ekki löndunarheimild. Sérstaklega verði 
horft til þess hvað teljist neyðarþjónusta. 
 
Ályktunin með framkominni breytingu samþykkt samhljóða. 

9. Fræðsluerindi 
Guðný Sverrisdóttir tók við þingsstjórn. 
 
9.a.: Norðurslóðaverkefnið 
Heiðar Már Guðjónsson hagfræðingur flutti afar áhugavert erindi um Norðurslóðir og flutninga. 
 
Norðurslóðir í tölum: 

- 20% náttúruauðlinda heims 
- 15% jarðnæðis heims 
- 0,05% fólksfjölda 
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- Raunhagvöxtur 7-8% 
Næstu ár ganga út á að byggja upp innviði svæðisins. 
 
Fjárfestingar: (næstu 10 árum) 

- Verða ca. 600 ma USD fram til 2024 
- Rússland lang stærst. 300 – 400 ma USD 
- Alaska og Kanada um 100 ma USD 
- Norðurlönd 150 ma USD 

o Ísland og Grænland um 10-20 ma USD.  Ef olía finnst á Grænlandi eða Íslandi yrði 
fjárfestingin margfalt meiri  

 
Leyfðar voru fyrirspurnir um erindi Heiðars. 
Már Sveinbjörnsson, Hafnarfirði spurði um tímarammann á verkefninu.    
Heiðar svaraði því til að samspil sjó- og flugflutninga skipta miklu máli. Flutningar til og frá Grænlandi 
gætu byrjað á næsta ári. Almennir flutningar munu aukast mjög mikið á næstu árum. 
 
Þorsteinn Bjarnason spurði um hvar á Grænlandi framkvæmdirnar væru.  
Heiðar svaraði því til að þær væru mest á suðvestur ströndinni.   
 
Sigrún Árnadóttir spurði Heiðar nánar um hver skilaboð hans væru til þingsins.   
Heiðar ítrekaði að olíuvinnsla væri byggð upp á vottaðri starfsemi og í vændum væri mikil aukning í 
stórflutningum og því væru skilaboðin í raun einföld:  Hafnir yrðu að vinna saman.   
 
Bjarni Th. Bjarnason spurði um hvar frekari upplýsingar væri að finna um þetta verkefni.  
Heiðar svaraði því til að ef menn vildu fá frekari upplýsingar þá þyrfti að borga fyrir þær.  
Verkfræðistofurnar Mannvit, Efa og Verkís hafa allar unnið skýrslur um Norðurslóðaverkefnið. 
 
 
9.b.: Sjávarútvegurinn í dag og breytingar framundan 
Jón Kjartan Jónsson framkvæmdastjóri fiskeldis Samherja flutti erindi um sjávarútveginn í stað 
Þorsteins M. Baldvinssonar forstjóra Samherja sem komst því miður ekki á þingið. 
 
Í máli Jóns Kjartans kom fram að íslenskur sjávarútvegur stendur sterkt um þessar mundir. Afkoman 
síðustu árin hefur verið góð. Vel hefur veiðst. Afurðaverð hátt á heildina litið. Gengi íslensku 
krónunnar hefur verið útflutningsgreinum hagstætt. Þorskstofninn á uppleið. Uppsjávarstofnar 
almennt öflugir. Tilkoma makríls á Íslandsmið gríðarlega mikilvæg. 
Áhersla á gæði og að þjóna mörkuðum eins vel og mögulegt er. 
 
Íslenskur sjávarútvegur á í samkeppni við ríkisstyrktan sjávarútveg annarra þjóða. 
Mikilvægt að öll virðiskeðjan sé á einni hendi – allt frá veiðum til sölu á mörkuðum. Þannig er 
veiðum og vinnslu stýrt með þarfir og óskir markaðarins í huga. 
Hin góða afkoma síðustu ára hefur leitt til þess að sjávarútvegsfyrirtækin eru farin að 
fjárfesta á ný. Sérstaklega er mikilvægt að endurnýja íslenska fiskiskipaflotann. 
Góð afkoma hvetur einnig til nýsköpunar í greininni. 
 
Svanhildur Inga Jónasdóttir tók við sem þingforseti. 
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10. Kosningar og ákvörðun næsta hafnasambandsþings 

10.a. Kosning stjórnar og varastjórnar Hafnasambands Íslands til tveggja ára 
Fyrir tillögu kjörnefndar mælti Kristinn Jónasson formaður. 
 
Kosning stjórnar og varastjórnar. Tillaga kjörnefndar er eftirfarandi: 
 
Aðalmenn:  
- Gísli Gíslason, hafnarstjóri Faxaflóahafna sf.  
- Már Sveinbjörnsson, hafnarstjóri Hafnarfjarðarhafnar.  
- Guðný Sverrisdóttir, stjórnarmaður í Hafnarsamlagi Norðurlands.  
- Steinþór Pétursson, framkvæmdastjóri Fjarðarbyggðahafna.  
- Guðmundur Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar. 
- Ólafur Þór Snorrason, framkvæmdastjóri Vestmannaeyjahafna. 
- Ásta B. Pálmadóttir, sveitarstjóri Skagafjarðar 
 
Varamenn:  
Björn Arnaldsson, hafnarstjóri Hafna Snæfellsbæjar.  
Sigrún Árnadóttir, bæjarstjóri Sandgerðisbæjar. 
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri og hafnarstjóri Vesturbyggðar.  

Tillaga kjörnefndar um stjórn og varastjórn samþykkt með lófataki. 

10.b. Kosning formanns stjórnar hafnasambandsins til tveggja ára 
Tillaga kjörnefndar um formann Hafnasambands Íslands var að Gísli Gíslason verði áfram formaður.  
 
Tillaga kjörnefndar um Gísla Gíslason sem formann stjórnar var samþykkt samhljóða.  

10.c. Kosning skoðunarmanna og varamanna til tveggja ára 
 
Tillaga kjörnefndar um skoðunarmenn:  
Aðalmenn: 
Pétur Jóhannsson, hafnarstjóri Reykjaneshöfn.  
Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri og hafnarstjóri Hvammstanga 
Varamenn: 
Magnús B. Jónsson, sveitarstjóri Skagastrandar 
Líf Magneudóttir  

Tillögur kjörnefndar um skoðunarmenn og varamenn þeirra var samþykkt samhljóða.  

10.d. Ákvörðun um næsta hafnasambandsþing 2016 og hafnafund 2015 
 
Síðasta tillaga kjörstjórnar er tillaga um næsta þing sem haldið verður 2016. Lagt er til að þingið verði 
haldið á Ísafirði og að næsti hafnafundur verður haldin í Hafnarfirði á árinu 2015.  
Tillagan var samþykkt samhljóða.  
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11. Þingslit.  
 
Gísli Gíslason formaður Hafnasambandsins þakkaði fyrir gott þing og gagnlega umræðu.   Hann 
þakkaði þinginu það traust sem honum væri sýnt að fá að leiða samtökin áfram sem formaður þeirra. 
Hann þakkaði fráfarandi stjórnarmönnum fyrir þeirra störf. Svo færði hann húsfreyjunni í Tjarnaborg, 
Önnu Maríu, góðar þakkir fyrir góðar móttökur. Þingforsetum og þingritara voru þökkuð góð störf. Að 
lokum þakkaði hann sérstaklega þeim Svanfríði Ingu Jónasdóttur fráfarandi bæjarstjóra 
Dalvíkurbyggðar og Sigurði Val Ásbjarnarsyni bæjarstjóra Fjallabyggðar fyrir móttökurnar og þeirra 
undirbúning fyrir þinghaldið. 
Að því loknu sagði hann 39. hafnasambandsþingi slitið. 
 
 
 

Svanfríður Inga Jónasdóttir                                                                     Guðný Sverrisdóttir 
þingforseti                                                                                              þingforseti 

 
 
 
 

Kristinn J. Reimarsson 
þingritari 
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39. hafnasambandsþing - þinggerð 

Tilögur allsherjar- og fjárhagsnefndar: 

Tillaga nr. 1 – Frumvarp til breytinga á hafnalögum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tillaga nr. 3 - Vigtarmál og Fiskistofa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillaga nr. 4 – Samgönguáætlun. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hafnasambandsþing haldið dagana 4. og 5. september í Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð 
skorar á Alþingi að samþykkja fyrirliggjandi frumvarp um breytingar á hafnalögum með 
þeim breytingum sem umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis lagði til við frumvarpið. 
Hafnir á Íslandi eru einn af hornsteinum samgöngukerfis landsins og eins og kemur fram í 
skýrslu sem Hafnasamband Íslands lét vinna um efnahagsleg áhrif hafna, uppspretta 
atvinnu- og efnahagslífs. Þær breytingar sem lagðar eru til á hafnalögum eru til þess fallnar 
að styrkja starfsemi hafnanna, sem er mikilvæg forsenda þess að unnt verði að nýta þau 
tækifæri sem auknar siglingar um og í kringum Ísland geta leitt af sér. 
 

Hafnasambandsþing haldið dagana 4. og 5. september í Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð beinir 
þeirri eindregnu áskorun til ráðherra atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytis og Fiskistofu að 
komið verði til móts við hafnirnar um vigtun sjávarafla. Í því sambandi er ljóst að hafnirnar 
hafa af því kostnað að sinna skráningu í þágu fiskveiðistjórnunarkerfisins og þar sem hafnir 
sinna vigtun á fleiri en einni hafnaraðstöðu er mikilvægt að nýta tæknina til fjarvigtunar. 
Lagt er til að Fiskistofu og Neytendastofu verði falið að samræma reglur í samvinnu við 
Hafnasamband Íslands svo hægt verði að nýta þessa tækni. Hafnasambandsþing ítrekar 
fyrri samþykktir um endurskoðun á ábyrgð vigtarmanna í lögum og vigtarreglugerð og 
treystir á að fyrirkomulag vigtarmála verði til framtíðar byggt á samkomulagi ríkisins við 
hafnirnar, en ekki einhliða reglusetningu. 
 

Hafnasambandsþing haldið dagana 4. og 5. september í Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð beinir 
þeirri áskorun til Alþingis og Innanríkisráðherra að auka verulega framlög til hafnarverkefna 
á næstu árum. Skýrsla um efnahagsleg áhrif hafna á byggðirnar sýnir að hafnirnar eru 
uppspretta atvinnu- og efnahagslífs, en þær njóta óverlegra framlaga ríkisins á meðan 
hafnir í Evrópu njóta bæði styrkja ríkis og Evrópusambandsins.  Til þess að hafnir geti sinnt 
hlutverki sínu sem einn af hornsteinum samgöngukerfisins er óhjákvæmilegt að ríkið komi 
að endurnýjun og uppbyggingu hafnarmannvirkja og að því megi sjá stað í samgönguáætlun 
til næstu ára. 
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39. hafnasambandsþing - þinggerð 

Tillögur/ ályktanir stefnumótunarnefndar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterkari rödd hafna: 
- Hafnir landsins eru lífæð hvers samfélags. Hafnasambandsþing telur mjög mikilvægt 

að við lagasetningu sé  tekið  tillit til þeirra þátta sem hafa bein áhrif á starfsemi 
hafna. Hafnasambandið á að vera öflugur málsvari hafna til að gæta hagsmuna 
þeirra gagnvart  ríkisvaldinu.  

- Kanna ætti möguleika á því að auka starfshlutfall starfsmanns hafnasambandsins til 
þess að leggja aukna áherslu á hagsmunagæslu fyrir hafnir landsins .  Jafnframt telur 
þingið að mikilvægt sé að kynna starfsemi hafna með jákvæðum hætti gagnvart 
almenningi og fyrirtækjum.  Má þar nefna dæmi Hafnardagur, Hátíð hafsins, 
bryggjudagur. 

 
Bætt samvinna og samstarf: 
- Samstarf og samvinna hafna er lykillinn að öflugri hafnarstarfsemi.  Mikilvægt er að 

eiga samstarf, meðal annars, um þjálfun starfsfólks og nýtingu búnaðar.  
- Skipulagsmál eru í brennidepli, mikilvægt er að hafnir hafi með sér samstarf í 

skipulagsmálum þar sem því verður við komið.   
- Mikilvægt er að Hafnasambandið beiti sér fyrir því að allir fletir samvinnu verði 

skoðaðir og hún kortlögð. Hafnasambandið gæti t.d. unnið úttekt á slíkum 
möguleikum. Hafnir og sveitarfélög verða að vinna saman að því að efla starfsemi 
hafnanna og gera hverja rekstrareiningu arðbæra.  Hafa verður í huga að 
sameiningar þurfa að vera arðbærar.  

 
Öflugra tekjuumhverfi: 
- Mikilvægt er efla tekjustofna hafnanna og endurskoða lagaumhverfi þar um. Skoða 

þarf hvort hafnir nýti alla möguleika til tekjuöflunar.  
- Kanna þarf sérstaklega hvort hafnir verði af tekjum t.d með mismunandi  aðferðum 

við verðlagningu sjávarafla.  
- Tryggja þarf hagsmuni íslenskra hafna þegar kemur að frekari auðlindanýtingu í 

hafinu við Ísland, námuvinnslu á Grænlandi auk hagsmuna vegna Norðuríshafs 
siglinga.  

 
Bætt lög og reglur: 
- Bæta þarf lagaumhverfi hafnanna. Huga þarf að breytingum varðandi umhverfismál 

(óreiðuskip) og að lögveð verði á ógreidd aflagjöld.  
- Tryggja þarf aukið fjármagn á fjárlögum og í samgönguáætlun til 

hafnaframkvæmda. 
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Tillögur umhverfisnefndar: 

Tillaga nr. 2 – Umhverfismál (2 tillögur) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillaga nr. 5 – Skráning kaupskipa 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tillaga nr. 6 - Skipulagsreglur hafna og atvinnusvæða 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillaga frá umhverfisnefnd framkomin á þinginu 

 

 

 

 
 
 

Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
samþykkir að hvetja hafnir til að setja sér formlega umhverfisstefnu. Jafnframt beinir þingið 
því til stjórnar hafnasambandsins að form slíkrar umhverfisstefnu verði aðgengilegt öllum 
aðildarhöfnum. 

Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
skorar á ráðherra umhverfis- og auðlindamála að við setningu reglugerðar um losun og 
móttöku úrgangs frá skipum verði einfaldir verkferlar hafnanna ekki flæktir að óþörfu og að 
eftirlitsverkefni hafna í þágu ríkisins verði ekki aukin. 
 

Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
skorar á ríkisstjórn Íslands og Alþingi að hefja nú þegar vinnu við að breyta lögum og reglum 
varðandi skráningu kaupskipa á Íslandi. 
 
Greinargerð:  Um áratuga skeið hafa íslensk kaupskip verið skráð erlendis vegna 
lagaumhverfis á Íslandi en tekjur af áhöfnum runnið til annarra landa en Íslands.  Fyrir þjóð, 
sem byggir stærsta hluta flutninga til og frá landinu  með skipum, er óviðunandi að 
lagaumhverfið komi í veg fyrir að kaupskip séu skráð á Íslandi. 
 

Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, 
beinir þeirri áskorun til ráðherra umhverfis- og auðlindamála að ákvæði skipulagslaga og 
skipulagsreglugerðar varðandi hafna-, athafna- og iðnaðarsvæða verði tekin til 
endurskoðunar með það að leiðarljósi að einfalda verkferla við gerð og breytingu skipulags 
á þessum svæðum. Þá er skorað á ráðherra að láta endurskoða landnýtingarflokkun 
skipulagsreglugerðar vegna hafna-, iðnaðar og athafnasvæða þannig að ákvæði taki annars 
vegar mið af breytingum á atvinnustarfssemi og að þau verði hins vegar mun skýrari en nú 
er. 
 
Greinargerð:  Á síðustu árum hefur skipulagsferlum verið breytt og þeir nú tímafrekari 
en áður. Þær breytingar hafa ekki verið til að einfalda feril skipulagsmála heldur gert 
aðstöðusköpun fyrir atvinnufyrirtæki óþarflega flókin. 
 

Hafnasambandsþing, haldið dagana 4. og 5. september 2014 í Dalvíkur- og Fjallabyggð, felur 
stjórn Hafnasambands Íslands  að taka upp málefni er varða komur erlendra fiskiskipa sem 
leita hafna vegna bilunar en hafa ekki löndunarheimild. Sérstaklega verði horft til þess hvað 
teljist neyðarþjónusta. 
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