
 

 

Fundargerð 433. fundar  
stjórnar Hafnasambands Íslands  
 

Árið 2021, föstudaginn 19. mars kl. 11:30 kom stjórn Hafnasambands Íslands saman til 
fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík. 

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. 

Guðmundur M Kristjánsson, Rebekka Hilmarsdóttir og Pétur Ólafsson tóku þátt í 
fundinum í gegnum fjarfundarbúnað. 

Að auki sat fundinn:  Valur Rafn Halldórsson fundarritari. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Fundargerð 432. fundar - 2102001HA 

 Lögð fram til staðfestingar fundargerð 432. fundar stjórnar hafnasambandsins frá 
19. febrúar 2021. 

 Fundargerðin samþykkt og staðfest með undirskrift stjórnarmanna. 

2.  Ársreikningur Hafnasambands Íslands 2020 - 2103004HA 

 Lögð fram drög að ársreikningi hafnasambandsins fyrir árið 2020. 

 
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 

3.  Hafnafundur 2021 - 2101001HA 

 Rætt um skipulag hafnafundar. 

 Rætt um drög að dagskrá en einnig samþykkt að breyta dagsetningu fundarins í 20. 
maí nk. 

4.  Verkefnakort hafnasambandsins 2021 - 2102003HA 

 Lagt fram að nýju uppfært verkefnakort Hafnasambands Íslands fyrir árið 2021. 

 
Samþykkt að gera breytingar á verkefnakortinu m.v. umræður á fundinum og voru 
stjórnarmenn beðnir um að skoða kortið vel og senda ábendingar á starfsmann ef 
einhverjar eru. 

5.  Forgangshópar í bólusetningu - 2103002HA 

 

Lagt fram til kynningar bréf, dags. 9. mars 2021, sem Hafnasambands Íslands sendi 
til verkefnisstjóra bólusetningar. Í bréfinu sækir hafnasambandið um forgang í 
bólusetningu fyrir Covid-19 fyrir hafnsögumenn þeirra hafna sem skilgreindar eru 
sem sóttvarnarhafnir á Íslandi. 
  



 

 

6.  Umsögn um tillögu til þingsályktunar um gerð stefnu um móttöku 
skemmtiferðaskipa - 2103001HA 

 
Lögð fram til kynningar sameiginleg umsögn Hafnasambands Íslands og Cruise 
Iceland, dags. 8. mars 2021, um tillögu til þingsályktunar um gerð stefnu um 
móttöku skemmtiferðaskipa, 158. mál. 

7.  Umsögn um frumvarp til laga breytingu á hafnalögum - EES-reglur, gjaldtaka, 
rafræn vöktun - 2103005HA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
Hafnasambands Íslands og Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga til umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis, dags. 9. mars 2021, um frumvarp til laga um breytingu 
á hafnalögum (EES-reglur, gjaldtaka, rafræn vöktun), 509. mál. 

8.  Umsögn um drög að frumvarpi um breytingu á ýmsum lögum á sviði 
fiskveiðistjórnunar - viðurlög, tengdir aðilar o.fl. - 2103003HA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn Hafnasambands Íslands til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 10. mars 2021, um drög að frumvarpi um 
breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnunar (viðurlög, tengdir aðilar o.fl.) 
mál nr. S-62/2021. 

 
Fundi var slitið kl. 13:15 
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Pétur Ólafsson 



 

 

Rebekka Hilmarsdóttir 
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