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Fundur með Útvegsmannafélagi Reykjavíkur 
þriðjudaginn 17. desember kl. 09:00 

 
Mættir: 
Hjörtur Gíslason, Ögurvík hf. 
Ingimundur Ingimundarson, HB Granda hf. 
Ásbjörn Jónsson, Fiskkaup ehf. 
Stefán Einarsson, Aðalbjörg hf. 
 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 
Ólafur Adolfsson, stjórn Faxaflóahafna sf. 
Jón Þorvaldsson, aðstoðarhafnarstjóri. 

 
1. GG fór yfir neðangreind atriði sem lágu fyrir fundinum: 
 
a) Aflabrögð. 

Fiskur  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 - nóv 

Reykjavík  110.377  107.803  105.044  108.968  113.961  108.957  111.322  101.745 

Akranes  65.632  25.071  24.833  34.708  34.204    46.351  28.610     21.835 

Alls  176.009  132.874  129.877  143.676  148.165  155.308  139.932   123.580 

 
b) Skipulagsmál í Örfirisey. 
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c) Útflutningur á fiski í tonnum: 

2010 2011 2012 2013 2014 - nóv. 

262.000 255.000 270.600 270.300 241.500 

 
d) Frystigeymslur. 

Þrjár megin frystigeymslur fyrir fisk: 
HB Grandi hf. 
Samskip ehf. 
Eimskip Ísland ehf. 
 

e) Sjávarklasinn í Bakkaskemmu. 
Lokaáfangi 2. hæðar tilbúinn í janúar 2015. 
 

f) Aflaheimildir í Reykjavík og á Akranesi. 
Þorskígildi - án uppsjávarafla (loðna, markríll o.fl.) 

Úthlutunartímabil Reykjavík Akranes % 

2005/06 40.516.050      16.013.808  

2006/07 33.424.625      15.681.926  

2007/08 49.900.846      12.781.743  

2008/09 42.086.766      13.693.573  

2009/10                36.422.372               11.371.092  

2010/11                38.676.485               11.130.025  

2011/12                31.933.920               11.619.720  

2012/13                45.361.520               13.488.560 18,40 

2013/14                50.664.858               20.335.921 18,61 

2014/15                48.808.406               19.279.189 18,11 

 
g) Hugmyndir um landfyllingar á Akranesi. 

 
 

h) Umferðarmál. 
Fyrirhuguð úttekt á umferðarflæði og skipulagi á Grandagarði á árinu 2015. 
 

i) Rafmagnstengingar. 
a) Úttekt í gangi varðandi rafmagnstengla og afhendingargetu á rafmagni til skipa hjá 

Faxaflóahöfnum sf.   
b) Löndun á Skarfabakka. 
c) Fyrirhuguð reglugerð Umhverfisstofnunar um brennisteinsinnihald eldsneytis skipa. 
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d) Ákvæði 11. greinar:  
 
"Skip sem liggja við bryggju. 
Til að stuðla að bættum loftgæðum og draga úr mengun skulu skip sem liggja við bryggju nota rafmagn úr landi í stað 
skipaeldsneytis eftir því sem kostur er. 
Sé ekki möguleiki að nota rafmagn úr landi skulu skip sem liggja við bryggju í höfnum landsins ekki nota skipaeldsneyti með 
meira brennisteinsinnihald en 0,10% (m/m). Gera skal ráð fyrir nægum tíma fyrir áhöfnina til að ljúka öllu nauðsynlegum 
aðgerðum við að skipta um eldsneyti eins fljótt og unnt er eftir að lagst er að bryggju og eins nálægt brottför og hægt er. 
Tímann sem tekur að skipta um eldsneyti skal skráður í dagbók skipsins. 
Ákvæði 2. mgr. gilda ekki: 
a) ef skip eiga, samkvæmt birtri tímaáætlun, að liggja skemur en tvo tíma við bryggju, 
b) um skip þar sem slökkt er á öllum vélum og rafmagn úr landi er notað meðan þau eru við bryggju í höfnum." 

   
2. Af hálfu Útvegsmannafélagsins var m.a. lögð áhersla á eftirfarandi mál: 

a) Umferðamál. Spurst var fyrir um lokun afreinar við Grandagarð og þróun við Mýrargötu 
og Geirsgötu. Fram kom að fyrirhugað er að fara í umferðarskoðun á Grandagarði og 
Fiskislóð á næsta ári í samvinnu við Reykjavíkurborg. Nefnt var að þar yrðu útvegsmenn 
hafðir með í ráðum. Af hálfu útvegsmanna kom fram að mikilvægi greiðra umferðarleiða 
væri mikið þar sem á Grandanum væri veruleg matvælaframleiðsla, sem koma þyrfti út 
af svæðinu. 

b) Uppbyggin nærri hafnarsvæðinu: Spurst var fyrir um þróun íbúðabyggðar næst 
hafnarsvæðinu og nefnt að blönduð byggð væri vandmeðfarin vegna ólíkra hagsmuna. 

c) Rætt var um rafmagnstengingar skipa, möguleika á þjónustu, tæknilegar útfærslur og 
kostnað í því sambandi. Rætt var um að úttekt Faxaflóahafna sf. á þessum málum verði 
rædd sérstaklega við útvegsmenn. 

d) Spurst var fyrir um framtíð slippsins við Mýrargötu. Því var svarað að slippurinn fengi að 
vera meðan mögulegt væri. Þörf á endurnýjun, aðliggjandi ný byggð og fleiri þættir gætu 
haft áhrif á það hversu langur sá tími geti orðið, en 10 - 15 ár séu ekki óraunhæfur tími 
miðað við aðstæður nú. 

e) SE nefndi að sýningin sem Faxaflóahafnir sf. eru með á Miðbakkanum sé mjög góð og 
áhugaverð fyrir margra hluta sakir. Þá nefndi SE að máluð göngulína gerði sitt gagn um 
svæði Gömlu hafnarinnar og að rétt væri að endurnýja hana. 

f) Rætt var um markaðsmál, verð á fiski og fleira, en staða í þeim efnum er almennt góð 
um þessar mundir. 

 
3. Ákveðið var að hittast aftur að vori og fara þá m.a. yfir umferðarmálin og rafmagnsmál auk 

annarra mála sem þá væri tilefni til að ræða. 
 
 
Fleira ekki gert, 
fundi slitið kl. 10:15 
Gísli Gíslason 


