
Fundargerð 432. fundar 
stjórnar Hafnasambands Íslands 

Árið 2021, föstudaginn 19. febrúar kl. 11:30 kom stjórn Hafnasambands Íslands saman 
til fundar og fór hann fram í gegnum fjarfundarbúnað.

Fundinn sátu: Lúðvík Geirsson, Eydís Ásbjörnsdóttir, Guðmundur M Kristjánsson, 
Hanna Björg Konráðsdóttir, Magnús Þór Ásmundsson, Pétur Ólafsson, Rebekka 
Hilmarsdóttir, Alexandra Jóhannesdóttir, Björn Arnaldsson og Ólafur Þór Snorrason.

Að auki sat fundinn:  Valur Rafn Halldórsson fundarritari.

Fundargerðin var færð í tölvu. 

Þetta var tekið fyrir:

1. Hafnasamband Íslands - stjórnarfundir 2021 - 2102001HA
Lögð fram til staðfestingar fundargerð 431. fundar stjórnar hafnasambandsins frá 
22. janúar 2021.
Fundargerðin staðfest og verður undirrituð á næsta viðverufundi.

2. Siglingaráð 2017-2025 - 2009019HA
Lögð fram til kynningar fundargerð 26. fundar Siglingaráðs frá 5. nóvember 2020.

Alexandra Jóhannesdóttir kom inn á fundinn kl. 11:35.
3. Hafnafundur 2021 - 2101001HA

Lögð fram drög að dagskrá hafnafundar sem haldinn verður 21. maí nk. hjá 
Hafnarfjarðarhöfn.
Drög að dagskrá samþykkt með þeim breytingum sem voru ræddar á fundinum. 
Fræðslunefnd og starfsmanni falið að halda undirbúningi áfram.

4. Samræmd móttaka á sorpi frá skipum í öllum höfnum - 2102002HA
Lagt fram bréf Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, dags. 10. febrúar 2021, þar sem 
hafnasambandið er hvatt til að vinna að samræmingu á verklagi og tryggja aðstöðu 
í höfnum fyrir skip til að skila af sér flokkuðu sorpi. Og ennfremur að tryggja að 
móttökuaðilar hafna séu í stakk búnir að koma úrgangi sem kemur flokkaður að 
landi, til endurvinnslu.
Formanni er falið að svara erindinu og senda aðildarhöfnum erindi þar sem þær eru 
hvattar til að hafa sorpflokkun í boði á sínu svæði.

5. Skipan starfshóps um rafvæðingu og orkuskipti í höfnum - 2009026HA
Lagt fram til kynningar bréf Hafnasambands Íslands til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins um skipan starfshóps um rafvæðingu og orkuskipti í 
höfnum. Engin svör hafa borist við erindinu en erindið var sent 14. desember 2020. 
Rætt almennt um stöðu mála.



6. Tillaga um sameiginlegt norrænt hafnsögumannanám - óskað umsagnar - 
2102004HA
Lagt fram erindi frá Helga Þorsteinssyni, ritara Íslandsdeildar Norðurlandaráðs, 
dags. 15. febrúar 2021, þar sem óskað er eftir umsögn um tillögu um sameiginlegt 
norrænt hafnsögumannanám.
Samþykkt að vísa erindinu til samstarfshóps hafnsögumanna og skipstjóra.

7. Verkefnakort hafnasambandsins 2019 - 2102003HA
Lagt fram til kynningar verkefnakort Hafnasambands Íslands fyrir árið 2019.
Samþykkt að uppfæra verkefnakortið og leggja fram aftur á næsta fundi stjórnar.

Fundi var slitið kl. 12:30
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