
 

 

Fundargerð 442. fundar  
stjórnar Hafnasambands Íslands  
 
Árið 2022, föstudaginn 18. 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, Alexandra 
Jóhannesdóttir, Björn Arnaldsson og Ólafur Þór Snorrason. 

Að auki sat fundinn:  Valur Rafn Halldórsson sem ritaði fundargerð. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Hafnasamband Íslands - stjórnarfundir 2022 - 2110003HA 

 Lögð fram til staðfestingar fundargerð 441. fundar stjórnar hafnasambandsins frá 
21. janúar 2022. 

 Fundargerðin staðfest og verður undirrituð á næsta staðfundi. 

2.  Áform um frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003 - 2112002HA 

 

Lúðvík Geirsson, formaður og Bryndís Gunnlaugsdóttir, lögfræðingur á lögfræði- 
og velferðarsviði sambandsins gerðu grein fyrir fundi sem þau áttu með 
ráðuneytinu um málið. Á þeim fundi kom fram að fyrirhugað sé að þær tillögur 
sem birtust í frumvarpi um breytingu á hafnalögum síðastliðið þing verði með 
samskonar móti í þessu frumvarpi. Einnig eru nokkrar aðrar  tillögur um 
breytingar m.a. varðandi skilgreiningar á stærð og afmörkun hafnarsvæða á sjó.    
 

Það er mat stjórnar HÍ að hér sé um stórt mál að ræða  varðandi ábyrgð, hagsmuni 
og stöðu einstakra hafnarsvæða og því mikilvægt að gefinn sé rýmri tími til að 
yfirfara og meta þau atriði frá öllum hliðum, áður en frekari tillögur eru útfærar í 
þessum efnum. 

3.  Vorfundur 2022 - 2202002HA 
 Rætt um fyrirhugaða vorferð og er starfsmanni falið að hefja undirbúning. 

4.  Óskað umsagnar um tillögu til þingsályktunar um endurskoðun á laga- og 
reglugerðaumhverfi sjókvíaeldi - 2202001HA 

 
Lagt fram erindi frá atvinnuveganefnd Alþingis, dags. 9. febrúar 2022, þar sem 
óskað er eftir umsögn um tillögu til þingsályktunar um endurskoðun á laga- og 
reglugerðaumhverfi sjókvíaeldi, 93. mál. 

 

Stjórn hafnasambandsins leggur höfuðáherslu á að hafnir og sveitarfélög eigi 
fulltrúa í þeim starfshóp sem lagt er til að fjármála- og efnahagsráðherra og 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipi. 
 
 
 
  



 

 

5.  Orkuskipti á höfnum - 2112002HA 

 

Formaður gerir grein fyrir fundi með ráðuneytum, orkusjóði og Orkuveitum en á 
fundinum var rætt um hafnastarfsemi og orkuskipti á sjó. Niðurstaða fundarins 
var að það væri brýnt að forgangsraða verkefnum og tengja við styrkjaferli. Að 
lagaramminn verði tekinn til skoðunar með tilliti til umhverfisþátta og skoða 
norræna löggjöf hvað þetta varðar. Einnig var rætt að það væri mikilvægt að 
skoða hvernig framkvæmdir, rekstur og umsýsla þessara mála er hjá öðrum 
þjóðum.  

6.  Orkustofnun - Verkefnið Nordmar Ports - 2202003HA 

 Lagt fram erindi Orkustofnunar, dags. 9. febrúar 2022, um verkefnið Nordmar 
Ports. 

 Samþykkt að fá aðstoð frá sérfræðingum Faxaflóahafna við að svara erindinu.  

7.  Úttekt á gjaldskrármálum - 2201002HA 

 
Formaður tekur aftur upp mál sem var rætt á seinasta stjórnarfundi um úttekt á 
stöðu gjaldskrármála og hvar íslenskra hafnir standa miðað við þróun og skipan 
þessara mála í nálægum löndum. 

 

Stjórn Hafnasambandsins samþykkir að unnin verði úttekt á stöð gjaldskrármála hjá 
aðildarhöfnum hafnasambandsins og í þeim efnum m.a. litið til þróunar og skipan 
þessara mála í nálægum löndum.  
Sérstaklega verði horft til:  

• þróunar varðandi vörugjöld og gjaldflokkaskráningu,  

• bryggju og viðlegugjöld,  

• gjaldskrárliði tengda umhverfisþáttum  

• leigugjöld fyrir búnað vegna rafvæðingar og tengingar  

• útselda vinnu við tilfallandi störf  

• önnur atriði  
Formanni veitt heimild til að semja við ráðgjafa til að vinna þessa úttekt. Gert er ráð 
fyrir að niðurstöður hennar liggi fyrir og verði kynntar á hafnasambandsþingi 
komandi hausti. 

8.  Hafnasambandsþing 2022 - 2110002HA 

 
Lúðvík Geirsson, Rebekka Hilmarsdóttir og Björn Arnaldsson sem eru í 
undirbúningsnefnd fyrir þingið gera grein fyrir stöðu mála, en þingið verður haldið 
í Ólafsvík 27.-28. október 2022. 

9.  Samráðsnefnd Fiskistofu og hafnasambandsins - 2009020HA 

 

Guðmundur M. Kristjánsson gerði grein fyrir fundi sem hann og Pétur Ólafsson 
áttu með Fiskistofu fyrir jól. Þar var rætt um fjarvigtun og var samtalið að hans 
sögn gott og er í vinnslu hjá Fiskistofu. Ekki hefur verið boðað til næsta fundar til 
að ræða málið áfram. 

10.  Ársreikningur Hafnasambands Íslands 2021 - 2202004HA 
 Lögð fram drög að ársreikningi hafnasambandsins fyrir árið 2021. 

 
Samþykkt að vísa ársreikningnum til kynningar hjá aðildarhöfnum, sbr. ákvæði í 
5.mgr. 5. gr. laga hafnasambandsins, og til skoðunar hjá kjörnum skoðunarmönnum. 
Afgreiðslu frestað þar til þessu er lokið. 



 

 

11.  Tólf hnútar verkefni - 2112001HA 

 Lagður fram til kynningar tölvupóstur Samgöngustofu, dags. 11. febrúar 2022, þar 
sem veggspjald nr. 2 í 12 hnúta verkefninu er kynnt. 

Fundi var slitið kl. 12:45 en næsti fundur verður haldinn 1. apríl nk. í húsnæði 
Faxaflóahafna.  
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