Fundargerð 436. fundar
stjórnar Hafnasambands Íslands
Árið 2021, föstudaginn 20. ágúst kl. 11:30 kom stjórn Hafnasambands Íslands saman til
fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík.
Fundinn sátu: Lúðvík Geirsson, Guðmundur M Kristjánsson, Magnús Þór Ásmundsson,
Pétur Ólafsson Björn Arnaldsson og Ólafur Þór Snorrason. Í fjarfundarsambandi voru
Eydís Ásbjörnsdóttir, Hanna Björg Konráðsdóttir og Alexandra Jóhannesdóttir,
Sesselía Dan Róbertsdóttir og Bryndís Gunnlaugsdóttir sátu fundinn að hluta.
Að auki sat fundinn: Valur Rafn Halldórsson sem ritaði fundargerð.
Fundargerðin var færð í tölvu.
Þetta var tekið fyrir:
1. Hafnasamband Íslands - stjórnarfundir 2021 - 2102001HA
Lögð fram til staðfestingar fundargerð 435. fundar stjórnar hafnasambandsins frá
4. júní 2021.
Fundargerðin samþykkt og staðfest með undirskrift stjórnarmanna.
2. Hafnafundur 2021 - 2101001HA
Lögð fram drög að dagskrá hafnafundar sem stefnt er að halda 3. september nk.
Samþykkt að senda út fundarboð og dagskrá og óska eftir skráningum fyrir
miðvikudaginn 25. ágúst. Ef þátttaka er ekki næg þá mun fundurinn fara fram í
gegnum fjarfundarbúnað.
3. Úttekt og greining á fjárhagsstöðu íslenskra hafna 2020 - 2105006HA
Lögð fram til kynningar drög að skýrslu um úttekt og greiningu á fjárhagsstöðu
íslenskra hafna 2019. Sesselía Dan Róbertsdóttir kom inn á fundinn undir þessum
lið og gerði grein fyrir skýrslunni sem gert er ráð fyrir að verði tilbúin í næstu viku.
Stjórn hafnasambandsins þakkar Sesselíu Dan fyrir vel unnin störf og felur henni að
ganga frá skýrslunni og kynna niðurstöður hennar á hafnafundi 3. september.
4. Framkvæmdaþörf hafna 2021-2031 - 2105002HA
Sesselía Dan Róbertsdóttir gerði grein fyrir stöðu verkefnisins en illa hefur gengið
að fá upplýsingar frá aðildarhöfnum hafnasambandsins.
Stjórn lagði áherslu á að halda verkefninu áfram og hvetur aðildarhafnir til að senda
umbeðnar upplýsingar sem fyrst.
Bryndís Gunnlaugsdóttir kom inn á fund kl. 12:25.

5. Leyfi til umskipunar olíu - 2104004HA
Lögð fram drög frá Umhverfisstofnun að leiðbeiningum um umskipun olíu, dags.
24. júní 2021. Óskar stofnunin eftir umsögn um leiðbeiningarnar frá
hafnasambandinu fyrir 1. september.
Stjórnarmönnum falið að rýna leiðbeiningar og senda ábendingar til starfsfólks
hafnasambandsins sem mun útbúa umsögn til að senda til Umhverfisstofnunar.
Sesselía Dan Róbertsdóttir fór af fundi kl. 12:30.
6. Úrvinnslusjóður - veiðafærasamningur við SFS - 2012002HA
Bryndís Gunnlaugsdóttir gerði grein fyrir
veiðafærasamning Úrvinnslusjóðs.
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7. Samræmd móttaka á sorpi frá skipum í öllum höfnum - 2102002HA
Formaður skýrði frá viðræðum við fulltrúa Umhverfisstofnunar varðandi nýja
tilskipun ES um móttöku úrgangs frá skipum.
8. Farþegagjald - 2108001HA
Rætt um stöðu mála varðandi farþegagjald hafna. Pétur Ólafsson gerði grein fyrir
erindi sem Hafnasamlagi Norðurlands barst frá samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytinu vegna farþegagjalds.
Bryndís Gunnlaugsdóttir fór af fundi kl. 13:05.
9. Rannsóknir í hafnarrétti - styrkbeiðni - 2106002HA
Lagt fram bréf frá Lagastofnun Háskóla Íslands, dags. 23. júní 2021, þar sem
stofnunin óskar eftir fjárhagsstuðningi upp á allt að 13.500.000 kr. vegna
rannsókna í hafnarétti.
Stjórn Hafnasambands Íslands þakkar fyrir erindið en verður því miður að hafna
erindinu þar sem það rúmast ekki innan fjárhagsáætlunar hafnasambandsins.
Fundi var slitið kl. 13:30
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