Fundargerð 438. fundar
stjórnar Hafnasambands Íslands
Árið 2021, föstudaginn 15. október kl. 11:30 kom stjórn Hafnasambands Íslands saman
til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík.
Fundinn sátu: Lúðvík Geirsson, Eydís Ásbjörnsdóttir, Magnús Þór Ásmundsson og
Pétur Ólafsson. Í fjarfundasambandi voru Guðmundur M Kristjánsson, Hanna Björg
Konráðsdóttir, Rebekka Hilmarsdóttir, Alexandra Jóhannesdóttir, Björn Arnaldsson
og Ólafur Þór Snorrason.
Að auki sat fundinn: Bryndís Gunnlaugsdóttir, lögfræðingur á lögfræði- og
velferðarsviði Sambands íslenskra sveitarfélaga, Sesselía Dan Róbertsdóttir
hagfræðingur hjá Hafnasambandi Íslands, Fannar Gíslason forstöðumaður hjá
Vegagerðinni og Valur Rafn Halldórsson fundarritari.
Fundargerðin var færð í tölvu.
Þetta var tekið fyrir:
1. Fundargerð 437. fundar - 2102001HA
Lögð fram til staðfestingar fundargerð 437. fundar stjórnar hafnasambandsins frá
16. september 2021.
Fundargerðin samþykkt og staðfest með undirskrift stjórnarmanna.
2. Samráð og samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og hafnasambandsins 2009015HA
Fannar Gíslason, forstöðumaður hjá Vegagerðinni, fór yfir þau verkefni sem eru í
gangi hjá stofnuninni og tengjast höfnum. Rætt var um hvernig hafnasambandið
og Vegagerðin geta unnið saman að því að efla hafnir landsins. Einnig var fjallað
um mikilvægi þess að móta framtíðarsýn fyrir málaflokkinn.
3. Lögmæti gjaldtöku og reikningsgerðar HS Veitna hf. - 2010002HA
Lagt fram bréf Orkustofnunar til Grindavíkurhafnar, dags. 30. september 2021, um
ákvörðun Orkustofnunar vegna kvörtunar Grindavíkurhafnar er varðar lögmæti
gjaldtöku og reikingsgerðar HS Veitna hf.
Fannar Gíslason fór af fundi kl. 12:15.
4. Úrvinnslusjóður - 2012002HA
Bryndís Gunnlaugsdóttir, lögfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins
gerði grein fyrir stöðu veiðafærasamnings Úrvinnslusjóðs við SFS.
Stjórn Hafnasambands Íslands telur ekki tímabært að samþykkja nýjan samning milli
Úrvinnslusjóðs og SFS þar sem ekki hefur verið tryggt að samningurinn þjóni
markmiðum laga um úrvinnslugjald og tryggi ásættanlega úrvinnslu úrgangs
veiðarfæra er innihalda plast. Með slíkum samningi væri SFS falið að setja upp
sérstakt söfnunarkerfi fyrir veiðarfæri er innihalda plast en á sama tíma hafa ekki
fengist skýr svör frá Úrvinnslusjóði né öðrum stjórnvöldum um hver ábyrgð hafna sé
þegar kemur að móttöku veiðarfæra er innihalda plast. Samkvæmt lögum um
verndun hafs og stranda ber hafnarstjórn að koma upp viðunandi aðstöðu fyrir
móttöku úrgangs og farmleifa frá skipum í öllum höfnum, þar á meðal móttöku á
veiðarfæraúrgangi. Að mati Hafnasambandsins er forsenda fyrir samningi að þar til

bærir aðilar staðfesti að hafnastjórnum beri ekki lengur skylda til að taka á móti
veiðarfærum er innihalda plast þar sem samningur milli Úrvinnslusjóðs og SFS feli í
sér að framleiðendaábyrgðin er að fullu færð til SFS, þar á meðal ábyrgð á móttöku
og söfnun veiðarfæraúrgangs. Að öðrum kosti væri eðlilegast að rifta núverandi
samkomulagi og fela Úrvinnslusjóði framleiðendaábyrgð á veiðarfærum er innihalda
plast.
Bryndís Gunnlaugsdóttir fór af fundi kl. 12:30.
5. Framkvæmdaþörf hafna - 2105002HA
Sesselía Dan Róbertsdóttir gerði grein fyrir stöðu verkefnisins en ennþá vantar
upplýsingar frá mörgum höfnum.
Stjórn hafnasambandsins hvetur aðildarhafnir til að taka saman umbeðnar
upplýsingar og senda sem fyrst á Sesselíu Dan.
Sesselía Dan Róbertsdóttir fór af fundi kl. 12:50.
6. Samráðsfundir hafna - 2110004HA
Lögð fram til kynningar fundargerð 4. fundar samráðsfundar hafna frá 8. október
2021.
7. Rafvæðing hafna - 2110001HA
Rætt um rafvæðingu hafna í framhaldi af gögnum sem send voru á milli eftir
síðasta fund.
Ákveðið að taka saman upplýsingar um málið og taka það aftur upp á næsta fundi
stjórnar.
8. Hafnasambandsþing 2022 - 2110002HA
Rætt um dagsetningu hafnasambandsþings 2022 sem haldið verður hjá Höfnum
Snæfellsbæjar.
Samþykkt að halda Hafnasambandsþing Hafnasambands Íslands 27.-28. október
2022. Einnig samþykkt að tilnefna Lúðvík Geirsson, Rebekku Hilmarsdóttur og Björn
Arnaldsson í undirbúningsnefnd fyrir þingið.
9. Dagatal stjórnar 2022 - 2110003HA
Lögð fram drög að dagatali stjórnar hafnasambandsins 2022.
Stjórn samþykktir fundarplanið með þeim breytingum sem ræddar voru á fundinum.
10. Vinnustofa um aukna sjálfbærni skemmtiferðaskipa á Norðurlöndum 2110005HA
Lagt fram boð á vinnustofu sem mun leiða af sér tillögur til Norrænu
ráðherranefndarinnar um raunhæfar leiðir og verkfæri til að auka sjálfbærni
skemmtiferðaskipa á Norðurlöndum.
Stjórn hafnasambandsins samþykkir að senda fulltrúa á vinnustofuna.
Fundi var slitið kl. 13:10
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