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Fundargerð 449. fundar 
stjórnar Hafnasambands Íslands 

Árið 2023, föstudaginn 20. janúar kl. 10:30 kom stjórn Hafnasambands Íslands saman 
til fundar og fór hann fram í gegnum fjarfundarbúnað.

Fundinn sátu: Lúðvík Geirsson, Gunnar Tryggvason, Pétur Ólafsson, Hanna Björg 
Konráðsdóttir, Arnfríður Eide Hafþórsdóttir, Þórdís Sif Sigurðardóttir, Elliði Vignisson, 
Alexandra Jóhannesdóttir, Björn Arnaldsson og Dóra Björk Gunnarsdóttir. 

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

Fundargerðin var færð í tölvu. 

Þetta var tekið fyrir:

1.  Fundargerð 448. fundar - 2110003HA

Lögð fram til kynningar fundargerð 448. fundar stjórnar hafnasambandsins 
frá 16. desember 2022.

2.  Tillaga hafnasambandsins að nýjum hafnalögum - 2301003HA

Lagðar fram tillögur hafnasambandsins að breytingum á hafnalögum. 

Stjórn samþykkir að stofna starfshóp um yfirferð á hafnlögum sem í sitja Lúðvík 
Geirsson, Alexandra Jóhannesdóttir, Þórdís Sif Sigurðardóttir, Björn 
Arnaldsson, Dóra Björk Gunnarsdóttir, Hanna Björg Konráðsdóttir, Gunnar 
Tryggvason og Þórdís Sif Sigurðardóttir. Jafnframt samþykkir stjórn að semja 
við ráðgjafa til að leiða þá vinnu. 

Arnfríður Eide Hafþórsdóttir kom inn á fundinn kl. 10:50. 

3.  Landamæraeftirlit - breyting á framkvæmd - 2212002HA

Lagt fram til kynningar bréf frá Ríkislögreglustjóra, dags. 12. janúar 2023, þar 
sem tilkynnt er um frekari frestun á innleiðingu komu- og brottfarakerfisinns í 
tengslum við Schengen-samstarfið.

Björn Arnaldsson kom inn á fundinn kl. 11:00.

4.  Rafstaðlaráð - Kynning á stöðluðum landtengingum skipa - 2209003HA

Lögð fram til kynningar vinnustofusamþykkt um Landteningar skipa - 
áskoranir tengdar orkusölu - ÍST WA 308:2023, dags. 18. janúar 2023.

5.  Hafnasamband Íslands - ársreikningur 2022 - 2301002HA

Lögð fram drög að ársreikningi Hafnasambands Íslands fyrir árið 2022.

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.

Hanna Björg Konráðsdóttir kom inn á fundinn kl. 11:25. 

6.  Hafnafundur 2023 - 2211002HA

Rætt um dagsetningu fyrir hafnafund 2023 sem haldinn verður í Hafnarfirði.
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Samþykkt að halda hafnafund 20. október 2023 og er vinnhópi um hafnafund 
falið að hefja undirbúning. 

7.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mengun hafs og 
stranda - 2301004HA

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis-, orku- og 
loftslagsráðuneytisins, dags. 4. janúar 2023, um áform um breytingu á lögum 
um varnir gegn mengun hafs og stranda, mál nr. S-249/2022.

8.  Úrvinnslusjóður - veiðafærasamningur við SFS - 2012002HA

Lögð fram til kynningar drög að samstarfsyfirlýsingu Samtaka fyrirtækja í 
sjávarútvegi, Hafnasambands Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
um samstarf um eftirfylgd með samningi um ráðstafanir til að tryggja 
úrvinnslu úrgangs veiðarfæra sem innihalda plast, eftir að þau verða að 
úrgangi.

Stjórn Hafnasambands Íslands felur formanni að vinna málið áfram á þeim 
grunni sem lagður er í drögum að samstarfsyfirlýsingu Samtaka fyrirtækja í 
sjávarútvegi, Hafnasambands Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Fundi var slitið kl. 11:45


