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Minnisblað varðandi móttöku á afla á Akranesi 
Í september árið 2017 hætti Fiskmarkaður íslands hf. starfsemi á Akranesi, en fyrirtækið hafði rekið 
uppboðsmarkað í leiguhúsnæði í eigu Faxaflóahafna sf. Faxabraut 5.  Í framhaldi var unnið að því að 
tryggja móttöku á þeim afla sem landað er og gerði fyrirtæki á Akranesi (Norðursýn ehf.)  
samkomulag við Fiskmarkað Snæfellsbæjar um sölu á aflanum auk þess sem það fyrirtækið annaðist 
löndun úr bátum og seldi þeim ís.  Faxaflóahafnir lögðu hins vegar til aðstöðu í húsnæðinu á 
Faxabraut 5, þar sem höfnin annaðist einnig vigtun á afla, lögum samkvæmt.  Löndun á afla jókst á 
árinu 2018 og viðskiptavinir ánægðir með þjónustuna.  Nú hafa mál skipast þannig að þessi aðili hætti 
þessari þjónustu þann 1. september s.l.  Því hefur verið lagt upp með eftirfarandi fyrirkomulag á 
Akranesi: 
 

1. Húsið að Faxabraut 5 verði opið sem móttökuhús fyrir afla sem landað er á Akranesi.  Því 
fylgir: 

a. Faxaflóahafnir sf. hafa eignast ísvél sem er í húsinu þannig að þeir sem á þurfa að 
halda geta keypt ís. 

b. Faxaflóahafnir munu hafa rafmagnslyftara í húsinu til að koma afla á vigt. 
c. Vigtun á afla fer fram í húsinu á pallavog. 
d. Starfsmenn hafnarinnar, eða sérstakur þjónustuaðili, bera ábyrgð á þrifum í húsinu 

og hafi eftirlit með því. 
e. Faxaflóahafnir sf. hafa sótt um leyfi til MAST þannig að heimilt verði að geyma afla í 

húsinu og selja. 
f. Öllum sem landa afla á Akranesi verði heimilt að setja kör með afla inn í húsið og 

geyma yfir nótt. 
2. Mögulegt er að leigja skrifstofuhluta hússins út sérstaklega. 
3. Aðilar sem annast löndunarþjónustu (einn eða fleiri) hafi aðgang að húsinu, en sölustarfsemi, 

flutningur og flokkun á afla er höfninni óviðkomandi. 
4. Ís úr ísvél verð afgreiddur af starfsmönnum hafnar eða þeim sem annast löndun og er seldur 

skv. gjaldskrá. 
5. Vigtar- og aflagjöld greidd eftir gjaldskrá. 

 
Þróun löndunar á afla á Akranesi er eftirfarandi: 

Ár Heildarafli Botnfiskur, 
grásleppa o.fl 

2014 21.884 1.350 

2015 28.839 1.125 

2016   5.905    800 

2017 19.370    950 

2018 – 8.10 15.362 1.300 

 
Aflagjöld á Akranesi hafa verið eftirfarandi: 

Ár Kr. 

2014 11.441.865 

2015 18.569.622 

2016 6.267.068 

2017 12.091.585 

2018 – 8.10 8.693.214 

 
Í Reykjavík er Fiskmarkaður Íslands með aðstöðu í Bakkaskemmu og löndunaraðstaða er við 
Grandabakka og Bótarbryggju.  Ekki fer á milli mála að smábátaútgerð í Reykjavík og á Akranesi á 
undir högg að sækja þó svo að á báðum stöðum sé aðstaða til löndunar á afla góð.  Aflagjald 
Faxaflóahafna sf. er með því lægsta sem er á landinu eða 1,27% af verðmæti landaðs afla.   
 
Reykjavík, 8. október 2018 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 


