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 HAFNARREGLUGERÐ 
fyrir hafnir Faxaflóahafna sf. 

 
1. gr. 

Stærð og takmörk hafnanna. 
Hafnir Faxaflóahafna sf. eru Reykjavíkurhöfn, Akraneshöfn, Grundartangahöfn og 

 Borgarneshöfn. 
 
1. Reykjavíkurhöfn (Gamla höfnin og Sundahöfn): Hafnarsvæði 

Reykjavíkurhafnar er fyrir allri norðurstrandlengjustrandlengju 
lögsagnarumdæmis Reykjavíkur allt frá Gróttutöngum ÁnanaustumÖrfirisey að 
Ingólfsgarði og frá Laugarnesi að  Gelgjutanga á Seltjarnarnesi og að 
Kjalarnestanga. Á þessu svæði eru siglingaleiðir að hafnarsvæðum um 
Engeyjarsund,  og Viðeyjarsund,. Eiðsvík og Kollafjörð.  Undanskilin er 
strandlengja í lögsagnarumdæmi Mosfellsbæjar.  

2.1. Takmörk á sjó eru:   
Lína dregin frá úr Eyjargarði út fyrir ljósdufl 7 þaðan inn Viðeyjarsund, með 
strönd Viðeyjar og að Gelgjutanga. Gróttuvita réttvísandi 37° í Kjalarnestanga. 
Undanskilin eru svæði sem ákvarðast af netalögum. 
Mörk innri – hafnar hafna  í Reykjavík í reglugerð þessari eru: Gamla höfnin 
innan hafnargarða, Sundahöfn austan Laugarnestanga að Gelgjutanga, 
Gufunes, Eiðsvík og viðlega við Eyjargarð.  Önnur sjávarsvæði teljast ytri höfn. 
  
Takmörk á landi eru:  
Gamla höfnin: Skilgreining á afmörkun svæðis er lína dregin úr sjó við 
fyllingarkant vestan Fiskislóðar, meðfram hringtorgi við Ánanaust, austan 
Grandagarðs um Vesturbugt.  Þaðan um Spilhúsastíg með   og þaðan í enda 
Mýrargötu.  Mörk liggja síðan í austurkanti Mýrargötu og Geirsgötu að línu 
sem liggur 20 metra innan Austurbakka frá gatnamótum Póshússtrætis og 
Geirsgötu að og með Faxagarði.  Ingólfsgarður með aðkomu og landi utan og 
austan Faxagötu. 
Sundahöfn: Vesturmörk hafnarsvæðisins afmarkast af Laugarnesi við 
vesturkant Klettagarða og þaðan í sjó fram.  Svæðið liggur síðan meðfram 
norðurkanti Sæbrautar að Sundagörðum, niður með vesturkanti Sundagarða 
að gatnamótum Vatnagarða og þaðan meðfram norðausturkanti Vatnagarða 
að Holtavegi, þaðan niður Holtaveg að gatnamótum Skútuvogs og síðan 
meðfram austurkanti Skútuvogs að norðukanti Kleppsmýrarvegar og meðfram 
honum yfir norðan Gelgjutanga í sjó fram. 
Ártúnshöfði: Svæðið afmarkast af  norður götukanti Sævarhöfða meðfram 
lóðunum nr. 31 og 33 við Sævarhöfða að lóðamörkum Bryggjuhverfis og 
þaðan í sjó fram. 
Gufunes: Svæðið er land og lóðir á Gufunesi í eigu Faxaflóahafna sf. 
Helstu starfssvæði hafnarinnar í Reykjavík eru:  Gamla höfnin, Sundahöfn - 
Klettasvæði, Sundahöfn – Vatnagarðar, Sundahöfn - Kleppsvík, . Ártúnshöfði 
og  Gufunes.  
Akraneshöfn: Mörk Akraneshafnar er fyrir strandlengju lögsagnarumdæmis 
Akraneskaupstaðar frá Sólmundarhöfða landfyllingu við Faxabraut í suðaustri 
til Vestriflasartáarenda Hafnargötu í sjó fram við Aðalhafnargarð.  Í 
Lambhúsasundi afmarkast hafnarsvæðið af bryggju í Lambhúsasundi..  
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Takmörk á sjó eru:  Vestriflasartá í Suðurflasarenda og þaðan í Þjótarsker, en 
að sunnan og austan markast höfnin af beinni línu sem dregin er úr Þjótarskeri 
í vestanverðan Sólmundarhöfða.Samkvæmt hnitsettum uppdætti fyrir 
hafnarmynni Akraneshafnar út fyrir ljósdufl 11, og samkvæmt hnitsettu korti 
fyrir innsiglingu í Lambhúsasund.  
Takmörk á landi eru: Annars vegar fyrir strandlengju Akraneskaupstaðar frá 
enda landfyllingu við Faxabrautar í suðaustri með ströndinni um Faxabraut, 
um göngustíg upp af Ferjubryggju meðfram Halakotsbakka um Akursbraut og 
Hafnarbraut og þvert niður í sjó fyrir enda  Breiðargötu 8við Aðalhafnargarð.   
Hins vegar úr enda Lambhúsabryggju við Bakkatún, um Krókatún að 
Krókalóni, vestur Grenjar og fram á Vestriflasartá. 
Mörk innri - hafnar: Höfninni er skipt í tvennt, annars vegar Lambhúsasund að 
vestan, en hins vegar  innan hafnargarðs Krossvíkur að austan.  

3.2. Grundartangahöfn:  Hafnarsvæði Grundartangahafnar takmarkast á landi og 
sjó að austan af línu sem er dregin frá landamörkum Kataness og Langholts í 
suð-austur út í miðjan Hvalfjörð og þaðan eftir miðjum Hvalfirði að 
vesturmörkum hafnarsvæðis í línu, sem er dregin frá vesturmörkum 
Klafastaðalands í suðaustur.  Að norðan afmarkast hafnarsvæðið af 
landamörkum eignarlands Faxaflóahafna sf. að þjóðvegi 1.    

4.3. Borgarneshöfn: 
Takmörk á sjó eru:  Borgarneshöfn takmarkast af hafsvæði næst bryggju við 
Brákarey. að austan innan línu, sem hugsast dregin úr syðstu töngum 
Borgareyja inn Borgarfjörð, í 200 m fjarlægð frá syðstu töngum Stóru-
Brákareyjar og Borgarness, móts við Kveldúlfshöfða, og hornréttri línu upp í 
höfðann, að vestan innan línu, sem hugsast dregin úr vesturtöngum 
Borgareyja inn Borgarfjörð og Borgarvog, í 200 m fjarlægð frá Dílatanga og 
hornréttri línu upp í tangann. Að sunnan takmarkast hafnarsvæðið af línu þvert 
um fjörðinn 400 m fyrir innan nyrsta tanga Borgareyja. 
Takmörk á landi eru:  Hafnarmannvirki við BrákareyLóðin nr. 22 við 
Brákarbraut 22, Borgarnesi, um 7800 fermetrar að stærð, tilheyrir höfninni. Um 
takmörk lóðarinnar vísast að öðru leiti til þinglýsts lóðarleigusamnings dags. 
21. desember 2001.  

 
Landssvæði hafnanna skiptast í:  

a. Hafnarbakka og bryggjur  
b. Farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði  
c. Götur og opin svæði. 
d. Lóðir, iðnaðar- og baksvæði.  

 
Á sjó er skilgreining hafnarsvæða þannig: 

a) Ytri höfn 
b) Innri höfn 
c) Hafnarsvæði skv. 1. tl. 4. gr. hafnalaga. 
d) Hafnsögusvæði skv. 5. og 6.tl. 3. gr. laga um vakstöð siglinga. 
e) Siglingaleiðir skv. útgefnum sjókortum. 

 
 
Í viðauka reglugerðarinnar er tafla yfir hnitsetningu hafnarmarka á landi og á sjó.  
Hnitatöflurnar skilgreina hafnarmörk Gömlu hafnarinnar, Sundahafnar, , svo og 
Grundartangahafnar, Akraneshafnar og Borgarneshafnar. 
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Á heimasíðu Faxaflóahafna sf. er að finna hnitsettar teikningar af framangreindum 
hafnarsvæðum (faxafloahafnir.is > hafnarreglugerð). 
 

2. gr. 
Stjórn hafnanna. 

Eigandi hafnanna er Faxaflóahafnir sf. sem er sameignarfélag í eigu Reykja-
víkurborgar, sveitarfélagsins Borgarbyggð, Akraneskaupstaðar, Skorradalshrepps og 
Hvalfjarðarsveitar. Fyrirtækið fellur undir skilgreiningu IV. kafla hafnalaga nr. 61 frá 
2003. 
Æðsta vald í málefnum Faxaflóahafna sf. er í höndum aðalfundar og lögmætra 
eigendafunda samkvæmt samþykktum félagsins. Stjórn sameignarfélagsins, sem 
nefnist hafnarstjórn, fer með málefni félagsins á milli aðalfunda. Hafnarstjórn skipa 8 
fulltrúar og jafnmargir til vara, auk þess sem Akraneskaupstað er heimilt að tilnefna 
áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétti. Skipting sæta í stjórn félagsins fer eftir 
ákvæðum gildandi sameignarfélagssamnings Faxaflóahafna sf. Enn fremur er 
starfsmönnum Faxaflóahafna sf., heimilt að kjósa einn fulltrúa til setu á fundum 
hafnarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt. 
 

3. gr. 
Starfs- og valdssvið hafnarstjórnar. 

Hafnarstjórn hefur umsjón með fjármálum, rekstri, viðhaldi og nýbyggingum 
Faxaflóahafna sf.  
Hafnarstjórn hefur ákvörðunarvald um rekstur hafnanna, svo sem ráðstöfun á 
aðstöðu þ.m.t. leigu á húsnæði og landi í eigu Faxaflóahafna sf.  
Hafnarstjórn veitir leyfi til starfsemi á hafnarsvæðinu og hefur vald til að banna eða 
takmarka afnot hafnarsvæðis fyrir starfsemi sem hún telur torvelda eðlilegri 
hafnarstarfsemi. 
Hafnarstjórn gerir tillögur til sveitarstjórnar varðandi skipulagsmál á hafnarsvæðinu, 
Byggingamál á hafnarsvæðinu skulu hljóta umfjöllun hafnarstjórnar áður en þau eru 
lögð fyrir sveitarstjórn. 
Faxaflóahöfnum sf. er aðeins heimilt að greiða arð til eigenda sinna eftir að fé hefur 
verið lagt til hliðar í fullnægjandi viðhald og endurnýjun hafnarinnar.   
Áður en ákvörðun er tekin um arðgreiðslur skal hafnarstjóri leggja fyrir hafnarstjórn 
skriflegt mat á viðhalds- og endurnýjunarþörf eigna félagsins næstu tvö ár.  
  

4. gr. 
Starfs- og valdsvið hafnarstjóra. 

Hafnarstjóri er ráðinn af hafnarstjórn og sér hann um daglegan rekstur félagsins í 
umboði hafnarstjórnar. Hafnarstjóri undirbýr mál sem leggja á fyrir hafnarstjórn, veitir 
viðtöku erindum til hennar og sér um framkvæmd samþykkta hafnarstjórnar. Hann 
veitir hafnarstjórn upplýsingar um málefni Faxaflóahafna sf. Hann sér um að 
fjárhagsáætlun sé fylgt og ber ábyrgð á fjárreiðum félagsins. Hann er yfirmaður allra 
starfsmanna Faxaflóahafna sf. og sér um ráðningu þeirra og uppsögn. 
Hafnarstjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnalaga og 
hafnarreglugerða, auk reglugerðar þessarar og fara að öðru leyti eftir samþykktum 
hafnarstjórnar. 
Hafnarstjóri sér um, að gætt sé reglu á öllum hafnarsvæðum Faxaflóahafna sf. hvort 
sem er á sjó eða landi. Er öllum skylt að hlýða fyrirmælum hans, eða þeirra sem hann 
felur störf við eftirlit og aðgæslu.  
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5. gr. 
Um aðra starfsmenn Faxaflóahafna sf. 

Hafnarstarfsmenn, sem hafa umsjón með starfsemi og eignum Faxaflóahafna sf., 
gæta reglu og sinna skipaþjónustu, framkvæmdum, viðhaldsverkefnum og 
samskiptum við viðskiptavini hafnarinnar. Þeir, skulu bera skilríki um starf sitt og/eða 
auðkennisfatnaðeinkennisbúning samkvæmt ákvörðun hafnarstjórnarhafnarstjóra.  
Starfsmenn Faxaflóahafna sf. skulu gæta allrar kurteisi í starfi en skipunum 
fyrirmælum starfsmanna ber að hlýða þegar í stað. Telji einhver sig órétti beittan af 
hálfu starfsmanna Faxaflóahafna sf. getur hann kært það til hafnarstjóra.  
 
Þjónusta við skip er unnin af starfsmönnum Faxaflóahafna sf. eða þeim sem falið 
hefur verið það verkefni samkvæmt samningum, í umboði hafnarstjóra. Skip skulu við 
komu, brottför og siglingu um hafnarsvæðið hafa opna talstöð á viðskiptabylgju 
hafnannarinnar.  
 
 

6. gr. 
Hafnsaga og önnur þjónusta við skip. 

Skip sem er lengra en 60 metrar (mesta lengd), öll erlend skip og skip sem flytja 
hættulegan varning, skulu taka hafnsögumann um borð við siglingu inn í, út úr eða 
um hafnir Faxaflóahafna sf. 
Sérhvert skip, sem ætlar til einhverrar af höfnum Faxaflóahafna sf. og óskar eftir 
hafnsögu, skal gera boð um það til hafnsögumanns með minnst 3ja klst. fyrirvara. Er 
hafnsögumanni skylt að fara til móts við skipið allt að ½ sjómílu út fyrir ystu mörk 
viðkomandi hafnar, ef skipstjóri æskir þess. Í Reykjavík ber hafnsögumanni að fara til 
móts við skip allt að 1 sjómílu undan Gróttutöngum ef skipstjóri æskir þessljósdufli nr. 
7. og á Akranesi að ljósdufli nr. 11.  Skip á leið til Grundartanga fá hafnsögumann 1 
sjómílu, 250° frá ljósdufli við Brekkuboða. 
Hafnsögumaður vísar skipinu leið til/frá og um hafnarhöfn og má eigi yfirgefa það án 
samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er komið í viðlegu eða að ytri mörkum 
hafnarsvæðis. Heimilt er hafnsögumanni meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu að 
banna hverjum þeim sem ekki á lögmætt erindi að koma á skipsfjöl. Meðan 
hafnsögumaður dvelur um borð, ber skipinu að sjá honum fyrir fæði.  
 
 
Þjónusta við skip er unnin af starfsmönnum Faxaflóahafna sf. eða þeim sem falið 
hefur verið það verkefni samkvæmt samningum, í umboði hafnarstjóra. Skip skulu við 
komu, brottför og siglingu um hafnarsvæðið hafa opna talstöð á viðskiptabylgju 
hafnanna.  
Skip sem er lengra en 60 metrar (mesta lengd) og skip sem flytja hættulegan varning, 
skulu taka hafnsögumann um borð við siglingu inn í, út úr eða um hafnir 
Faxaflóahafna sf. 
Sérhvert skip, sem ætlar til einhverrar af höfnum Faxaflóahafna sf. og óskar eftir 
hafnsögu, skal gera boð um það til hafnsögumanns með minnst 3ja klst. fyrirvara. Er 
hafnsögumanni skylt að fara til móts við skipið allt að ½ sjómílu út fyrir ystu mörk 
viðkomandi hafnar, ef skipstjóri æskir þess. Í Reykjavík ber hafnsögumanni að fara til 
móts við skip allt að 1 sjómílu undan Gróttutöngum ef skipstjóri æskir þess. og á 
Akranesi að ljósdufli nr. 11.  Skip á leið til Grundartanga fá hafnsögumann 1 sjómílu, 
250° frá ljósdufli við Brekkuboða. 
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Hafnsögumaður vísar skipinu leið til hafnar og má eigi yfirgefa það án samþykkis 
skipstjóra, fyrr en skipið er komið í viðlegu. Heimilt er hafnsögumanni meðan hann 
hefur ekki lokið starfi sínu að banna hverjum þeim sem ekki á lögmætt erindi að koma 
á skipsfjöl. Meðan hafnsögumaður dvelur um borð, ber skipinu að sjá honum fyrir 
fæði.  
 

7. gr. 
Undanþága frá hafnsögu 

Hafnarstjóra, að fenginni umsögn yfirhafnsögumanns, er heimilt að veita skipstjóra 
skips, sem skylt er að lúta hafnsögu skv. þessari grein, undanþágu frá því að taka 
hafnsögumann um borð. Skilyrði undanþágu er mat yfirhafnsögumanns á hæfni 
skipstjóra til siglinga um hafnarsvæði Faxaflóahafna sf. Undanþágan gildir einungis til 
siglinga á það eða þau hafnarsvæði, sem viðkomandi hefur reglulega komið á. Nú 
hefur skipstjóri ekki gengt skipstjórnarstörfum í 2 ár og fellur undanþágan þá niður.  
Synjun hafnarstjóra á undanþágu getur umsækjandi borið undir hafnarstjórn. 
Undanþága frá hafnsögu skuldbindur viðkomandi skipstjóra til að hafa talstöðvarsam-
band við hafnsögumenn og hlíta í einu og öllu fyrirmælum þeirra, ella má svipta þá 
undanþágunni fyrirvaralaust. 
Hafnarstjóri getur veitt undanþágu frá hafnsöguskyldu ef sérstakar aðstæður eru fyrir 
hendi. 
 

8. gr. 
Búnaður skipa og þjónusta dráttarbáta 

Búnaður skipa skal uppfylla kröfur alþjóðasamþykkta, sem íslensk stjórnvöld hafa 
staðfest svo og sérreglur Siglingastofnunar ÍslandsSamgöngustofu. Skipstjórnarmenn 
skulu sýna hafnarstarfsmönnum, ef óskað er, skírteini um fullnægjandi búnað skipa 
sinna 
Höfnin veitir, meðal annars eftir atvikum, aðstoð dráttarbáta, sér um bindingu skipa, 
sölu og afgreiðslu vatns og rafmagns. Hafnsögumaður ákveður notkun báta og 
mannafla eftir aðstæðum hverju sinni.  
Dráttarbátar Faxaflóahafna sf. eru í þjónustu og á ábyrgð þess skips, er þeir aðstoða, 
frá því þeir taka við taug, og/ eða fyrirmælum stjórnanda skipsins, er aðstoðar nýtur, 
og þar til taug er sleppt eða fyrirmæli gefin um að aðstoð sé lokið.  
 

79. gr. 
Löggæsla á hafnarsvæðinu, umferð og fleira. 

Lögregla í hverju lögregluumdæmi fyrir sig hefur á hendi almenna löggæslu á 
hafnarsvæðum Faxaflóahafna sf. 
Umferð fólks og farartækja um lokuð öryggissvæði eða hafnarverndarsvæði er 
samkvæmt lögum ávallt óheimil þeim sem ekki hafa til þess sérstaka heimild til að 
fara um þau svæði.  
Þeir sem eiga lögmætt erindi á hafnarsvæðin skulu fylgja leiðbeiningum og kröfum 
um öryggi og nauðsynlegan öryggisbúnað. 
Óheimilt er öðrum en þjónustuaðilum viðkomandi skips að leggja bifreiðum á 
bryggjum. 
Þeim sem ekkert lögmætt erindi eiga á  hafnarsvæði er bannað að dvelja þar ef þeir 
með því tálma lestun, losun eða önnur störf, sem þar eru unnin. Banna má 
ónauðsynlegan akstur hverskonar ökutækja og ónauðsynlega umferð gangandi fólks 
um bryggjur, hafnarbakka, farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði á hafnarsvæðum.  
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10. gr. 
Takmörkun á starfsemi 

Fólk sem fer um hafnarsvæði er þar ávallt á eigin áhættu og ábyrgð.  
Aðilar sem hyggjast efna til viðburðar eða verkefna á hafnarsvæðunum skulu leita 
leyfis hjá hafnarstjóra eða hafnarstjórnar.  
Bannað er að iðka sund, vera á seglbrettum eða sjóskíðum eða þess háttar á 
hafnarsvæðinu án leyfis, nema á þar til afmörkuðum svæðum.  Köfun er bönnuð á 
hafnarsvæðunum án leyfis hafnarstjóra.Köfun, iðkun sjósunds, seglbretta og sjóskíða 
er bönnuð á hafnarsvæði Faxaflóahafna án sérstaks leyfis hafnarstjóra.  
Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við eða í höfnum  
Faxaflóahafna sf. Sömuleiðis er bannað að skjóta flugeldum á hafnarsvæðum án 
leyfis.Óheimil eru öll skot flugelda og eða skot af byssum eða öðrum skotvopnum á 
hafnarsvæði Faxaflóahafna án leyfis hafnarstjóra og viðeigandi yfirvalda. 
Sand- og malarnám og önnur slík sambærileg starfsemi er bönnuð á hafnarsvæðum 
án leyfis hafnarstjóra og viðeigandi yfirvalda. Fiskveiðar (dorg) á 
hafnarsvæðumbryggjum eru heimilar þar sem því verður við komið, en þær veiðar 
mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu.starfsemi á bryggjum og umferð á sjó. 
Bannað er að leggja veiðarfæri á eðlilegar og/eða merktar siglingaleiðir innan 
hafnarmarka. og er hHeimilt er að fjarlægja slík veiðarfæri bótalaust á kostnað 
eiganda.  
Hafnarstjóra skal þegar í stað tilkynnt um allt það sem bjargað er úr höfnum 
Faxaflóahafna sf. en hannsem gefur lögreglunni skýrslu, telji hann þess þörf.  
Bannað er að iðka sund, vera á seglbrettum eða sjóskíðum eða þess háttar á 
hafnarsvæðinu án leyfis, nema á þar til afmörkuðum svæðum.  Köfun er bönnuð á 
hafnarsvæðunum án leyfis hafnarstjóra. 
 

11. gr. 
Umhverfismál 

Faxaflóahafnir sf. starfa á grundvelli vottaðs umhverfisstjórnunarkerfis.  Ætlast er til 
að fyrirtæki á hafnarsvæðunum, þjónustuaðila þeirra, skip og aðrir sem hafa á hendi 
starfsemi innan hafnarsvæðanna á sjó og landi, að fylgi viðurkenndum sjónarmiðum 
á þessu sviði.  
Í því skyni að draga úur útblæstri skipa í viðlegu er skipum skylt að tengjast 
landrafmagni ef fullnægjandi landtenging er fyrir hendi.  Ef skip getur ekki tengst 
landrafmagni skal tryggt að það eldsneyti sem notað er áknýr ljósavél og/ eða aðalvél 
uppfylli reglur þar að lútandi. 
 

812. gr. 
Bryggjur, skipsflök og hlutir í hirðuleysi. 

Ef skip, bátar, flotbryggjur, flutningstæki á landi eða annar búnaður, í eigu annarra en 
Faxaflóahafna sf., er í hirðuleysi á hafnarsvæði og/eða veldur óþrifnaði eða hættu þá 
skal hafnarstjóri fyrirskipa eiganda og/eða umráðamanni að gera nauðsynlegar 
úrbætur innan ákveðins frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt, má fjarlægja 
viðkomandi hlut á ábyrgð og kostnað eiganda og/eða umráðamanns og koma fyrir í 
geymslu á öruggum stað, eftir vali og mati hafnarstjóra. 
Hafnarstjóra er heimilt að láta selja viðkomandi hlut á hvern þann hátt sem 
hagkvæmastur þykir, til lúkningar á kostnaði, að undangenginni áskorun til eiganda 
og/eða umráðamanns um að fjarlægja hlutinn tafarlaust. Sala fari fram á ábyrgð og 
kostnað eiganda og/eða umráðamanns samkvæmt 7. og 21. grein hafnalaga nr. 61 
frá 2003 eða 10. tl. 1. greinar aðfararlaga nr. 90 frá 1989.  
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Ef skip lendir á grynningum eða sekkur þar sem það, að áliti hafnarstjóra, tálmar 
greiðri notkun hafnar eða skapar hættu á mengun, skal það fært í burtu svo fljótt sem 
auðið er af eiganda, umráðamanni eða öðrum sem málið varðar. Verði dráttur á því, 
má hafnarstjóri láta færa fjarlægja skipið burt á ábyrgð og kostnað eiganda og/eða 
umráðamanns og skal það flutt á öruggan stað, að vali og eftir mati hafnarstjóra. 
Hafnarstjóra er heimilt að láta selja viðkomandi skip, til lúkningar á kostnaði, á hvern 
þann hátt sem hagkvæmastur þykir, að undangenginni áskorun til eiganda og/eða 
umráðamanns um að fjarlægja skipið tafarlaust. Sala fari fram á kostnað og ábyrgð 
eiganda og/eða umráðamanns skips. 
Skipsflök má ekki draga á land á hafnarsvæðinu án leyfis hafnarstjóra. 
Ef skip, bátar, bryggjur, flutningstæki á landi eða annar búnaður, í eigu annarra en 
Faxaflóahafna sf., er í hirðuleysi á hafnarsvæði og/eða veldur óþrifnaði eða hættu þá 
skal hafnarstjóri fyrirskipa eiganda og/eða umráðamanni að gera nauðsynlegar 
úrbætur innan ákveðins frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt, má fjarlægja 
viðkomandi hlut á ábyrgð og kostnað eiganda og/eða umráðamanns og koma fyrir í 
geymslu á öruggum stað, eftir vali og mati hafnarstjóra. 
Hafnarstjóra er heimilt að láta selja viðkomandi hlut á hvern þann hátt sem 
hagkvæmastur þykir, til lúkningar á kostnaði, að undangenginni áskorun til eiganda 
og/eða umráðamanns um að fjarlægja hlutinn tafarlaust. Sala fari fram á ábyrgð og 
kostnað eiganda og/eða umráðamanns  
 

913. gr. 
Varnir gegn mengun og óþrifnaði. 

Engum úrgangi eða rusli má kasta í hafnir Faxaflóahafna sf. Óheimilt er að veita 
kjölfestuvatni sem ekki hefur verið meðhöndlað samkvæmt reglugerðumreglugerð nr. 
515 frá 2010 og einnig er skipum óheimilt að veita ómeðhöndluðu skólpi í sjó innan 
hafnarsvæða sbr. 6. grein reglugerðar um kjölfestuvatn. Hafnarstjóri veitir upplýsingar 
um staði þar sem óæskilegt er að taka kjölfestuvatn. 
Eigi má draga, reka eða flytja á annan hátt, inn í hafnir, hvalshræ, skipsflök eða neitt 
það sem valdið getur óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum í höfnunum nema 
leyfi hafnarstjóra komi til. 
Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri er 
stranglega bannað að dæla eða láta rennaveita í hafnirnar, olíu, lýsi, olíusora eða 
öðru sem valdið getur mengun.  Óóheimilt er að leiða skólp þannig að frárennslisop 
opnist til hafna sbr, reglugerð nr. 450 frá 2009.   
Skip sem hyggjast taka fljótandi eldsneyti skulu áður hafa gert fullnægjandi 
ráðstafanir til að eldsneyti renni ekki í sjóinn af þilfari ef óhapp verður við 
eldsneytistökuna. Afgreiðsluaðila er óheimilt að afgreiða olíu til skipa sem ekki hafa, 
að mati hafnarstarfsmanna, gert forsvaranlegar ráðstafanir til varnar mengun.  
 
Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt 
gildandi lögum á hverjum tíma.  
 

1014. gr. 
Upplýsingaskylda og skil á gögnum 

Skipstjóri, þjónustuaðili við skip eða umboðsmaður skips skal tryggja að upplýsingum 
um móttöku á sorpi, olíuúrgangi og öðrum mengandi efnum sem fara um borð í skip 
eða frá borði sé skilað til Faxaflóahafna sf. áður en skip leggur úr höfn.  
Upplýsingunum skal skilað með þeim hætti sem Faxaflóahafnir sf. gera kröfu um. 
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15. gr. 
Beiðni um og skilyrði fyrir þjónustu. 

Allir þeir sem óska eftir afgreiðslu fyrir skip, láni á tækjum afnotum tækja eða 
þjónustu á einn eða annan hátt hjá höfnunum, skulu snúa sér beint til starfsmanna 
Faxaflóahafna sf. með beiðni þar að lútandi.  
Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða þjónustu, sem eru í 
vanskilum með gjöld til Faxaflóahafna sf. og hafa ekki sinnt ítrekuðum áskorunum 
hafnarinnar um greiðslu gjaldfallinna gjalda.  Í slíkri áskorun skal geta um þær 
afleiðingar af vanskilum sem koma fram í 1. málslið greinarinnar.  
Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á innri höfninni innan hafnarsvæða nema 
með leyfi hafnarstjóra.  
 

1116. gr. 
Hverjum gefa skal fyrirmæli. 

Fyrirmæli samkvæmt reglugerð þessari skal gefa skipstjóra, en stýrimanni ef 
skipstjóri er ekki á skipi. Ef stýrimaður er einnig fjarverandi, má gefa einhverjum 
öðrum af skipshöfninni skipanir og er það jafngilt sem skipstjóri hefði sjálfur tekið við 
skipunum.  Ef ekki næst í neinn framangreindra má beina fyrirmælum til eiganda eða 
umboðsmanns hans. 
 
 1217. gr.  

Um skaðabótaskyldu. 
Um skaðabótaskyldu þeirra sem leið eiga um hafnir og hafnarsvæði Faxaflóahafna 
sf., vegna skemmda á höfn, mannvirkjum hennar eða áhöldum fer eftir almennum 
skaðabótareglum.  
Ef ekki næst samkomulag um fjárhæð skaðabóta skulu þær ákveðnar með mati 
tveggja dómkvaddra matsmanna, dómkvaddra af Héraðsdómi Reykjavíkur eða 
Héraðsdómi Vesturlands, eftir því hvaða lögsagnarumdæmi höfnin tilheyrir. Hvorum 
aðila fyrir sig er heimilt að óska dómkvaðningar samkvæmt þessari grein. Kostnaður 
af mati greiðist að jöfnu. 
Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfirmats, innan mánaðar frá því matsgerð 
samkvæmt 2. mgr. liggur fyrir og hefur verið kynnt aðilum. Til yfirmats skal dómkveðja 
þrjá matsmenn. Kostnaður við yfirmat greiðist af þeim sem þess krafðist, nema það 
sé honum í vil, þá skal kostnaður greiðast að jöfnu.  
Niðurstaða dómkvaddra matsmanna, hvort sem er samkvæmt 2. eða 3. mgr. skal 
vera endanleg niðurstaða um bótafjárhæð. 
Nú veldur skip skemmdum í höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við ákvæði 
reglugerðar þessarar og er þá óheimilt að flytja skipið úr höfninni fyrr en málið er 
útkljáð, nema fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu að mati hafnarstjóra .  
 

1318. gr. 
Kæruheimild. 

Notendum hafna Faxaflóahafna sf. er heimilt að skjóta ákvörðunum hafnarstjórnar 
samkvæmt reglugerð þessari, öðrum en gjaldskrárákvörðunum, til Siglingastofnunar 
Samgöngustofu Íslands . Ákvörðunum Siglingastofnunar Samgöngustofu má skjóta til 
samgönguráðherra. Um málsmeðferð fer samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga. 
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1419. gr. 
Brot. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 
öðrum lögum.  Um mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra 
mála.  
 

1520. gr. 
Gildistaka. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 4. gr. hafnalaga nr. 61/2003, og   17. gr. 
laga nr. 41/2003 um vaktstöð siglinga, lögum nr. 50 frá 2004 um siglingavernd, og III. 
og IV. kafla laga nr. 33 frá 2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda, staðfestist 
hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að 
máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Faxaflóahafnir nr. 798/2009. 
Reykjavíkurhöfn nr. 130/1986, reglugerð fyrir Akraneshöfn nr. 438/1988, reglugerð 
fyrir Grundartangahöfn nr. 214/1980 og reglugerð fyrir Borgarneshöfn nr. 146/1975, 
allar með síðari breytingum.  
 

Samþykkt í stjórn Faxaflóahafna sf. þann 15. janúar 2008 ____ 2020 
 
 
 

______________________________ 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 

 
 
 
 
 


