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Fundargerð eftir 

málþing með notendum Faxaflóahafna sf. 
 

Þriðjudagurinn 30. október 2018, kl. 16:00-18:00, Björtuloft, Hörpu. 
 

 
Á málþinginu voru kynnt þau málefni sem efst er á baugi hjá Faxaflóahöfnum sf. þessa stundina og 
fræðst var um starfsemi á hafnarvæðum fyrirtækisins.  
 
Dagskráin var sem hér segir:  

 

 16:00   Setning 
Kristín Soffía Jónsdóttir, stjórnarformaður 

 16.05   Áætlun um rekstur og framkvæmdir árið 2019  
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 

 16:20   Skýrsla um atvinnustarfsemi í Gömlu höfninni 
Erna Kristjánsdóttir, markaðs- og gæðastjóri  

 16:35   Hátíð hafsins 
Dagmar Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri Concept Events 

 16:50   Þjónustuhúsin við Ægisgarð 
Halldóra Hrólfsdóttir, skipulagsfulltrúi 

 17:05   Skýrsla um atvinnustarfsemi í Sundahöfn  
Helgi Laxdal, forstöðumaður rekstardeildar 

 17:20   Næstu verkefni Sjávarklasans 
Þór Sigfússon, eigandi og stjórnarformaður 

 17:35   Skýrsla um atvinnustarfsemi á Grundartanga 
Guðmundur Eiríksson, forstöðumaður tæknideildar 

 17.50  Umræður og fyrirspurnir  
 
Fundarstjóri: Erna Kristjánsdóttir 
 

Spurningar sem komu úr sal:  
 

 Axel Helgason, formaður landssambands smábátaeigenda. 
 
a. Hvernig var könnun um atvinnustarfsemi í Gömlu höfninni framkvæmd og hvort 

smábátaeigendur hefðu verðið hluti könnunarinnar.  
 
Svar: Erna svaraði að þar sem hún hefði ekki sjálf framkvæmt könnunina, þá vissi hún 
ekki með vissu hvort smábátaeigendur hefðu verið hluti af könnuninni. Hún myndi kanna 
það og láta Axel strax vita eftir að hún hefði kannað útsendingarlistann.  
 

b. Hátíð hafsins. Er orðrómur réttur að Hafró yrði ekki með á næsta ári.  
 

Svar: Erna svarar að það sé rétt að Hafró sé að flytja til Hafnarfjarðar. Hins vegar hafa 
Faxaflóahafnir sf. og Hátíð hafsins komist að samkomulagi við Hafró um að safna sama 
furðufiskum fyrir næsta ár. HB Grandi er búið að gefa samþykki fyrir því að geyma 
furðufiskana í frystigeymslu sinni fram að Hátíð hafsins.  

 
c. Hvaða skilyrði eru fyrir úthlutun á söluhýsum við Ægisgarð.  

 
Svar: Gísli svarar að það voru reglur samþykktar í hafnarstjórn og helsta skilyrði voru að 
þau fyrirtæki sem fá aðstöðu í söluhúsnum komi að hafnsækinni starfsemi, eigi bát og 
greiði farþegagjald til faxaflóahafna.  
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d. Hvort komi til greina að vinanna sérstaka þarfagreiningu fyrir smábátaeignendur.  
 
Svar: Gísli svara að það sé góð hugmynd að skoða hvort það ætti að vinna einhvers 
konar þarfagreiningu fyrir smábátaeigendur. Þetta þarf að skoða betur og huga að næst 
þegar könnun verður framkvæmd.  
 

 Þorvaldur Gunnlaugsson, formaður smábátafélags Reykjavík. 
Kom ekki með spurningu sem vildi svar við, heldur vildi hann einungis benda á að sér fyndist 
þrengt að verbúðinni sem hann er með.  

 

 Arthúr Bogason, smábátasjómaður 
a. Hvenær er von á nýjum brimbrjót í Suðurbugt og færslu á eldri brimbrjót í 

Vesturbugt.  
 
Svar: Gísli svarar og nefnir að ef til vill væri í lagi að færa smábátaflotann yfir í 
Vesturbugt ef ferðaþjónustuaðilarnir kæmust allir fyrir í Suðurbugt. Arthúr tók undir þetta 
og sagði að Vesturbugtin væri besti staðurinn fyrir smábátaeigendur.  

 

 Gunnar Rafn Birgisson, Atlantik 
 
a. Hvort að einhverjar aðgerðir væru orðnar til staðar til að bæta þjónustu við 

farþegaskipti í Sundahöfn og stækkun þjónustumiðstöðvarinnar. 
 

Svar: Erna svaraði og sagði að með auknum skipakomum og farþegafjölda, þá þyrfti að 
sjálfsögðu að skoða þessi mál. Farþegafjöldi hefur aukist um nærri helming á ekki nema 
tæpum 3 árum. Faxaflóahafnir hafa verið að vinna að drögum um bráðabirgða 
þjónustuhús sem á að fara í notkun næsta vor. Um tímabundna lausn er að ræða og 
verður tekin staðan aftur eftir næsta tímabil áður en farið verður út í frekari framkvæmdir. 
Þegar tillagan er orðin fullmótuð, þá verður hún kynnt ferðaþjónustu aðilum, mjög líkalega 
í febrúar/mars 2019. 

 

 Einar Friðgeir Björnsson, Norðurál  
a. Vildi kanna hvort það ætti ekki að malbika farmsvæðið á Grundartanga.  

 
Svar: Gísli svara að slíkar framkvæmdir eru ekki áætlaðar á næsta ári. 
 

 Guðmundur Kristjánsson, HB Grandi og Brim  
a. Hefur núna í tæp 20 ár verið að reyna að benda á fyrirsjáanleg vandræði varðandi umferð 

í Örfirisey. Ef þau mál væru ekki í lagi þá þýðir það bara eitt að þrengja mun að 
útgerðarstarfseminni og í framhaldi fækka í eyjunni. 

 
Svar: Erna svara því að það sé rétt sem hann sé að segja og í samræmi við niðurstöður 
sem komu í könnuninni: Atvinnustarfsemi í Gömlu höfninni. Faxaflóahafnir, 
Reykjavíkurborg sem og  aðrir hagsmunaaðilar þurfa að ræða saman og finna farsæla 
lausn á þessu þannig að framtíðin verði björt fyrir svæðið.  

 
 
Gísli Gíslason,  
hafnarstjóri 

 

 


