
 

 

Fundargerð 430. fundar  
stjórnar Hafnasambands Íslands  
 

Árið 2020, föstudaginn 11. desember 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. 

Í byrjun fundar bauð formaður Alexöndru Jóhannesdóttur og Magnús Þór 
Ásmundsson sérstaklega velkomin á sinn fyrsta stjórnarfund. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Úrvinnslusjóður - veiðafærasamningur við SFS - 2012002HA 

 

Rætt var um stöðu veiðafærasamnings Úrvinnslusjóðs við Samtök fyrirtækja í 
sjávarútvegi. Undir þessum lið komu inn á fundinn Bryndís Gunnlaugsdóttir og 
Eygerður Margrétardóttir sem eru fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga í 
Úrvinnslusjóði. Í máli þeirra kom fram að meðferð veiðafæraúrgangs sé í miklum 
lamasessi og mikilvægt að endurskoða meðferð þessa úrgangs. 

 

Stjórn þakkar fyrir kynninguna og styður að fulltrúar sambandsins haldi áfram að 
tryggja rétta meðhöndlun veiðafæraúrgangs og í samræmi við umræður á fundinum. 
Stjórn óskar einnig eftir að fulltrúar úr Úrvinnslusjóði taki saman minnisblað um 
málið til að kynna fyrir aðildarhöfnum Hafnasambands Íslands og leyfi stjórn 
hafnasambandsins að fylgjast með þróun mála hjá Úrvinnslusjóði. 

3.  Kosning varaformanns og gjaldkera - 2012001HA 
 Kosning varaformanns og gjaldkera kjörtímabilið 2020-2022 

 Að tillögu formanns var Hanna Björg Konráðsdóttir kjörin varaformaður og Magnús 
Þór Ásmundsson gjaldkeri. 

4.  Starfsnefndir og aðrar nefndir 2020-2022 - 2009016HA 

 Formaður lagði fram eftirfarandi tillögur að skipan starfsnefnda, sem samþykktar 
voru samhljóða.   

 

Í umhverfis-og öryggisnefnd voru kjörin:  
Ólafur Snorrason, Vestmannaeyjahöfn, formaður,  
Bergsteinn Ísleifsson, Faxaflóahafnir og  
Þórir Örn Gunnarsson, Hafnir Norðurþings.  
Nefndin fylgist með og fjallar um málefni hafna á sviði umhverfis og öryggismála. Í því 
felst m.a. að hafa á hendi almenn samskipti við viðeigandi stofnanir varðandi 
mengunarvarnir, öryggisreglur og reglur sem varða hafnir varðandi umhverfismála 
o.fl. Nefndin fjallar að öðru leyti um öryggis-og umhverfismál hafna eftir því sem 
tilefni er til hverju sinni.  
Í starfshóp um hafnafund 2021 í Hafnarfirði voru kjörin:  
Eydís Ásbjörnsdóttir, Fjarðabyggðarhafnir, formaður  
Lúðvík Geirsson, Hafnarfjarðarhöfn og  



 

 

Eydís Ásbjörnsdóttir, Fjarðabyggðarhafnir.  
Nefndin annast undirbúning og framkvæmd hafnafundar vorið 2021 sem haldinn 
verður í Hafnarfirði.  
Í samstarfshóp við Fiskistofu voru kjörin:  
Björn Arnaldsson, Hafnir Snæfellsbæjar og  
Sigurður Arnar Kristmundsson, Grindavíkurhöfn. 

5.  Starfsáætlun stjórnar hafnasambandsins - 2012001HA 

 Lögð fram til kynningar drög að starfsáætlun stjórnar hafnasambandsins fyrir árið 
2021. 

6.  Hafnasambandsþing 2020 - 2009026HA 
 Lögð fram fundargerð hafnasambandsþings sem haldið var 27. nóvember 2020. 
 Samþykkt að senda fundargerðina út á aðildarsveitarfélög. 

7.  Ályktun um vigtarmál - 2009026HA 
 Lögð fram ályktun 42. hafnasambandsþings um vigtarmál. 
 Samþykkt að senda ályktunina á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.  

8.  Áskorun til stjórnvalda um orkuskipti í höfnum - 2009026HA 
 Lögð fram áskorun 42. hafnasambandsþings um orkuskipti í höfnum. 

 

Á þingi Hafnasamband Íslands þann 27. nóvember 2020 var samþykkt einróma 
ályktun varðandi orkuskipti í höfnum sem send verður á atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið og umhverfisráðuneytið. Þar lýsir hafnasambandið yfir vilja til 
að nýta endurnýjanlega orku í enn frekara mæli til að landtengja skip. 
Undirbúningsvinna og framkvæmdir í þá veru eru þegar komnar vel á veg hjá 
nokkrum höfnum vítt og breytt um landið.  
Í ályktun Hafnasambandsþings er minnt á að árangur varðandi rafvæðingu og 
orkuskipti í höfnum mun ráðast af því að tryggt sé gott samstarf milli hafna, 
stjórnvalda, veitufyrirtækja og annarra aðila sem þurfa að koma að þessu viðamikla 
verkefni.  
Til að fylgja þessu verkefni eftir og tryggja nauðsynlegt samráð og samvinnu fer 
hafnasambandið þess á leit við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið að það setji 
hið allra fyrsta á stofn starfshóp með fulltrúum áðurnefndra aðila og annarra sem 
kunna að hafa þekkingu á málinu til að samræma útfærslur og framkvæmd 
verkefnisins, aðkomu að kostnaði og fjármögnun. 

9.  Áskorun um breytingu á hafnalögum - 2009026HA 

 

Lögð fram áskorun 42. hafnasambandsþings um breytingu á hafnalögum. Undir 
þessum lið gerði formaður einnig grein fyrir fundi sem hann átti með samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðuneytinu um breytingar á hafnalögum. Á þeim fundi var lögð 
áhersla á meira samráð, sérstaklega hvað varðar gjöld á fiskeldi. 

 Samþykkt að senda ályktunina á samgöngu-og sveitarstjórnarráðuneytið. 

Fundi var slitið kl. 12:50 
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