
 

 

Fundargerð 403. fundar  
stjórnar Hafnasambands Íslands  
 
Árið 2018, mánudaginn 23. apríl kl. 10:00 kom stjórn Hafnasambands Íslands saman til 
fundar í Hlaðbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík. 

Fundinn sátu: Gísli Gíslason, Ásta Björg Pálmadóttir, Ólafur Þór Snorrason, Sigrún 
Árnadóttir, Björn Arnaldsson og Lúðvík Geirsson. Ásthildur Sturludóttir var í 
símasambandi. 

Guðný Sverrisdóttir og Guðmundur Kristjánsson boðuðu forföll.  

Að auki sat fundinn:  Valur Rafn Halldórsson fundarritari. 

Fundargerðin var færð í tölvu.   

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Hafnasamband Íslands - stjórnarfundir 2018 - 1801004HA 

 
Lögð fram til staðfestingar fundargerð 402. fundar stjórnar hafnasambandsins 
frá 19. mars 2018. 

 
Fundargerðin samþykkt og staðfest með undirskrift stjórnarmanna. 

2.  
Endurskoðun reglugerðar nr. 789/1999 um fráveitur og skólp - óskað umsagnar - 
1709001HA 

 
Lögð fram drög að reglugerð um fráveitur og skólp sem er til umsagnar á 
Samráðsgáttinni. 

 

Stjórn Hafnasambands Íslands tekur undir ályktun Sambands íslenskra sveitarfélaga 
um að frárennsli verði ekki veitt að höfnum meðal annars með tilliti til 
umhverfismála og hagsmunum fyrirtækja í matvælaframleiðslu. 

3.  
Þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018-2024 - 
1803003HA 

 
Lögð fram til kynningar stefnumótandi byggðaáætlun 2018-2024. 

4.  Hafnasamband Íslands - stjórnarfundir 2018 - 1801004HA 

 
Rætt um tímasetningar á stjórnarfundum fram að hafnasambandsþingi. 

 

Næstu fundir stjórnar verða:  
28. maí  
27. ágúst  
2. október  
25.-26. október  
Hugsanlega verður bætt við fundi í júní ef þarf. 

Ólafur Snorrason kom inn á fundinn kl. 10:30. 

5.  100 ára afmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands 2018 - 1708001HA 

 
Stjórn beinir því til aðildarhafna að minnast fullveldisafmælis á viðburðum sínum í 
ár með hliðsjón að mikilvægi hafna. 



 

 

6.  Hafnasambandsþing 2018 - 1610004HA 

 
Lögð fram til kynningar drög að dagskrá. 

7.  Samráðsnefnd Fiskistofu og hafnasambandsins - 1704004HA 

 
Rætt um stöðu mála frá 401. stjórnarfundi hafnasambandsins þar sem fjallað var 
um gjaldskrár hafna vegna fiskeldisfyrirtækja. 

 

Birni og Lúðvík falið að ýta eftir að boðaður verði fundur í samráðshópnum og þeim 
falið að taka málefni fiskeldis upp á fundinum. Einnig var formanni falið að móta 
bréf til að senda á ráðuneytið vegna málefna fiskelda. 

8.  Frumvarp til laga um skipulag haf- og strandsvæða - 1608002HA 

 

Lögð fram tölvupóstur frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, dags. 20. apríl 
2018, þar sem óskað er eftir umsögn um frumvarp til laga um skipulag haf- og 
strandsvæða. 

 
Samþykkt að senda frumvarpið, ásamt fyrri umsögn hafnasambandsins á 
aðildarhafnir og óska eftir athugasemdum ef einhverjar eru fyrir 2. maí nk. 

9.  Öryggisráðstefna Siglingaráðs - 1712001HA 

 

Formaður sagði frá öryggisráðstefnu Siglingaráðs sem haldin var 20. apríl sl. Lagði 
hann áherslu á að hafnasambandið setji öryggismál á oddinn og að þau verði 
tekin upp á hafnasambandsþingi í haust. 

10.  
Frumvarp til laga um siglingavernd og loftferðir - laumufarþegar, 
stjórnsýslulög, bakgrunnsathuganir o.fl., 263. mál - óskað umsagnar - 1803001HA 

 
Formaður gerði grein fyrir fundi sem hann sat með atvinnu- og umhverfisnefnd 
vegna frumvarps um siglingavernd. 

11.  Vorfundur 2018 - 1803002HA 

 
Rætt um vorferð stjórnar 2018 sem verður 28. -29. maí. Í ár mun stjórn heimsækja 
nokkrar hafnir á Austurlandi. 

 
Fundi var slitið kl. 12:00 

 

  

Gísli Gíslason 

Ásta Björg Pálmadóttir 



 

 

Ólafur Þór Snorrason 

Sigrún Árnadóttir 

Björn Arnaldsson 

Lúðvík Geirsson 

Valur Rafn Halldórsson 

 

 
 


