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Greinargerð hafnarstjóra með 
fjárhagsáætlun ársins 2017 

 
Inngangur 
Fjárhagsáætlun ársins 2017 byggir á sambærilegu umfangi rekstrar og hefur verið síðustu ár og þeim 
verkefnum sem langtímaáætlun gerir ráð fyrir.  Síðustu misseri hefur verðlag verið stöðugt, hagvöxtur 
nokkur og kjarasamningar bundnir til ársins 2019.  Ytra umhverfi rekstrar Faxaflóahafna sf. hefur því 
almennt verið jákvætt síðustu mánuði og reiknað er með að svo verði áfram um sinn.  Það sem 
einkennir rekstur Faxaflóahafna sf. þessa stundina er stöðugleiki í rekstri, lágar langtímaskuldir og 
ágæt afkoma.  Til viðbótar skal þó nefna að framundan eru sífellt fleiri stór verkefni, sem raða þarf 
upp til lengri tíma, aukin lóðaeftirspurn en minna framboð atvinnulóða á hafnarsvæðunum í 
Reykjavík.  
Athygli er vakin á því að sterk staða handbærs fjár hefur í samræmi við áætlanir rýrnað og því ljóst að 
umfang eignabreytinga mun ekki verða í því umfangi sem er og verður á árinu 2016 og 2017, en árið 
2016 var óvenju umfangsmikið ár í framkvæmdum og árið 2017 verður vel yfir meðallagi. 
Nokkur óvissa er um framgang nokkurra stórverkefna á næstu mánuðum og misserum.  Þau eru helst 
þessi:   

a) Í áætlun ársins 2016 var gert ráð fyrir vegaframkvæmdum vegna fyrirhugaðra framkvæmda 
Silicor á Grundartanga, en fyrirtækið hefur frest til desembermánaðar til þess að taka 
endanlega ákvörðun um að hefja framkvæmdir.  Útlit er fyrir að framkvæmdir munu ekki fara 
af stað á árinu, en í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir fjármunum til nauðsynlegra verkefna á 
árinu 2017.   

b) Ljóst er að framundan þarf að fara í  verulegar framkvæmdir við endurbætur á Hafnarhúsinu í 
Reykjavík.  Skýrsla Eflu um ástand 4. hæðar hússins gefur til kynna að skoða þurfi til hvaða 
aðgerða verði að grípa, en ekki er gert ráð fyrir fjármunum í þær aðgerðir nú. 

c) Um langt skeið hefur verið unnið að gerð samkomulags um flutning Björgunar af lóð við 
Sævarhöfða.  Náist ásættanlegt samkomulag er ljóst að það mun hafa í för með sér útgjöld, 
sem ekki er gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins 2017.  Staða málsins nú er sú að uppsögn á 
afnotum lóðarinnar tekur gildi í lok árs 2016 og starfsleyfi Björgunar rennur út á sama tíma. 
 

Ákvarðanir í framannefndum málum bíða þess að fyrir liggi upplýsingar um framgang mála. 
 
Í þeirri áætlun sem nú er í gildi eru nokkur verkefni sem vert er að nefna sérstaklega: 

a) Áfram er haldið við byggingu nýs Kleppsbakka, sem er stórt verkefni og forsenda þess að 
Sundahöfn geti áfram þróast sem megingátt flutninga til og frá Íslandi.  Því verkefni lýkur árið 
2018.  Samhliða framkvæmdinni þarf að vinna deiliskipulag á svæðinu utan Klepps, en þar er 
augljóst að lóðaeftirspurn er langt umfram það rými sem til ráðstöfunar er. 

b) Lagt er til að farið verði í endurhönnun rafdreifikerfis Faxaflóahafna sf. í Gömlu höfninni og á 
Akranesi í samræmi við tillögur og skýrslu Darra Eyþórssonar, "Forkönnunum á aukinni 
notkun endurnýjanlegra orkugjafa við Faxaflóahafnir sf."   

c) Gert er ráð fyrir fjármunum í undirbúning byggingar aðstöðu fyrir farþega við Ægisgarð, þar 
sem yrði sameiginlegt þjónustuhús fyrir sölustarfsemi og farþega hvalskoðunarfyrirtækja.  
Skoða þarf aðstöðuna út frá starfsemi í Suðurbugt og Vesturbugt.  Þegar ákveðin grunnvinna 
hefur verið unnin m.a. varðandi deiliskipulag svæðisins, væri unnt að bjóða út hönnun húss 
og byggingu.  Þá verða einnig skoðuð ákveðin grunnatriði varðandi Miðbakka, svo sem 
umferðarmál, deiliskipulag og rými fyrir fjölnota þjónustuhús svo bæta megi aðstöðu fyrir 
farþega skemmtiferðaskipa. Framkvæmdahluta þess verkefnis mætti vinna þegar aðstaða við 
Ægisgarð hefur verið byggð, en líklegt er þó að fyrr þurfi að ráðast í ákveðnar framkvæmdir 
varðandi aðkomu að Miðbakka og Austurbakka. 
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d) Gert er ráð fyrir byggingu innsiglingarvita við Sæbraut, sem kemur í stað innsiglingarvita í 
Sjómannaskólanum. Verkefnið er háð því að deiliskipulag liggi fyrir og samkomulag við 
Reykjavíkurborg um framkvæmdina. 

 
Almennt er rekstur Faxaflóahafna sf. í jafnvægi hvað varðar tekjur og gjöld.  Verkefnið til lengri tíma 
er að halda nægum slagkrafti til fjárfestinga þannig að unnt verði að ráðast í þau verkefni sem eru 
nauðsynleg og væntingar um að verði leyst.   
 
Forsendur 
Við gerð fjárhagsáætlunar ársins 2017 eru eftirfarandi forsendur lagðar til grundvallar: 

 Við mat á þróun almenns verðlags er miðað við forsendur Reykjavíkurborgar og þjóðhagsspá 
á þá rekstrarliði sem háðir eru verðlagsþróun.  Miðað er við 3,9% hækkun á milli áranna 2016 
og 2017. 

 Launabreytingar lúta ákvæðum kjarasamninga, sem gera ráð fyrir 4,5% hækkun 1.júní 2017. 
 Fasteignamat lóða hefur verið gefið út af Þjóðskrá og er meðaltals hækkun atvinnulóða 

Faxaflóahafna sf. um 4,7%, að auki bætast við leigutekjur vegna nýrra lóða. 
 Miðað er við að flutningar til og frá Faxaflóahöfnum aukist um 2% á árinu 2017.   
 Gerð er tillaga um að breyting á gjaldskrá Faxaflóahafna sf. verði 3,9% frá 1. janúar 2017. 
 Aflagjöld eru miðað við útkomuspá árið 2016, en hefðbundin óvissa er varðandi gengi, verð á 

fiski og aflamagni. 
 Miðað er við að tekjur af skipakomum hækki að raungildi á milli ára um 5%. 
 Fjármunaliðir eru samkvæmt reiknilíkani Reykjavíkurborgar. 
 Sérgreind viðhaldsverkefni í rekstri eru áætluð 330,0 mkr. 
 Undir rekstri er gert ráð fyrir viðbótar stöðugildi hluta ársins vegna starfsloka. 
 Gert er ráð fyrir að 1,9 Ma. kr. fari til eignabreytinga. 
 Gert er ráð fyrir að arður til eigenda verði 264,0 mkr. eða 50% af áætluðum rekstrarafgangi. 
 Handbært fé lækkar á milli ára vegna umfangs eignabreytinga. 

 
 
Nokkrar fjárhagsstærðir og þróun 
Á síðustu árum hafa tekjur Faxaflóahafna sf. almennt vaxið umfram útgjöld.  Samhliða hafa 
fjárfestingar vaxið.  Rekstrarafgangur af reglulegum rekstri er sambærilegur á milli ára, en aukinn 
hagnaður árið 2015 skýrist af sölu eigna sem færðust sem óreglulegar tekjur á rekstrarreikning.  
 
Þróunina má sjá hér um hækkun á milli ára: 
 

 Áætlun 
2017 

Áætlun  
2016 

2015 2014 

Tekjur 3.506,8 3.260,4 3.168,0 2.988,4 

Gjöld 2.988,5 2.845,4 2.548,7 2.404,4 

Rekstrarafgangur    543,7     415,0     964,0 644,4 

Fjárfestingar 1.855,0 2.105,0     931,9 1.014,4 
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Þróun rekstrartekna og útgjalda hafa verið eftirfarandi frá árinu 2012: 
 

  
 
 
Þróun verðlags og gjaldskrár hefur verið eftirfarandi: 
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Nokkrar tölur um umfang rekstrar: 
 

 2016* 2015 2014 2013 2012 

Fjöldi skipa > 100 brt. 1.450 1.447 1.406 1.471 1.471 

Brúttótonn skipa í þús. tonna 9.300 9.233 9.119 8.709 8.436 

Heildar flutningar í þús. tonna 3.400 3.355 3.616 3.301 3.459 

Innflutningur í þús. tonnum 2.400 2.397 2.212 2.201 2.060 

Útflutningur í þús. tonnum 840,0 841,7 876 901 813 

Landaður afli í þús. tonna 140,0 146,6 155,3 139,9 153,1 

Skemmtiferðaskip 112 108 91 80 81 

Fjöldi farþega 110.000 100.000 104.800 92.400 92.000 

Fjöldi starfsmanna (föst stöðugildi) 64,75 65,00 66,50 62,25 61,75 

 *Áætlað 
 
Fjöldi fastra stöðugilda árið 2016 verður 64,75, en að auki eru 18 sumarstarfsmenn í Bækistöð, 3 
sumarstarfsmenn í hafnarþjónustu og 1 á skrifstofu.  Gert er ráð fyrir einu stöðugildi í 8 mánuði á 
árinu 2017 vegna starfsloka skipulagsfulltrúa, en mikilvægt er að nýr starfsmaður fái góðan tíma til að 
taka við starfi hans. 
 
Rekstrartekjur 
Heildarrekstrartekjur Faxaflóahafna sf. eru áætlaðar að verði á árinu 2017 kr. 3.506.393.000, sem er 
5,3%  hækkun miðað við áætlaða niðurstöðu ársins 2015. 
Áætlaðar heildartekjur byggja í megindráttum á eftirfarandi tillögu: 
 

 Áætlun 
2017 

Útkomuspá 
2016 

% 

Vörugjöld - almenn 1.165,8 1.100,0 6,0% 

Vörugjöld - eldsneyti 135,1 130,0 3,9% 

Aflagjöld 230,0 230,0 0,0% 

Skipagjöld 337,3 309,3 9,0% 

Lóðaleiga 459,4 438,6 4,7% 

Aðrar eignatekjur 74,1 65,7 12,8% 

Húseignir 316,0 315,0 0,3% 

Rafmagn og vatn 110,1 106,0 3,9% 

Hafnsaga 125,5 115,0 9,1% 

Hafnsögubátar 195,3 188,1 3,8% 

Önnur hafnarþjónusta 65,5 62,7 4,4% 

Siglingavernd 292,4 270,2 8,2% 

Alls: 3.506,4 3.330,6 5,3% 

 
 
Gert er ráð fyrir 3,9% hækkun gjaldskrár, en einnig er miðað við að aukning verði í flutningum, sem 
nemi 2%.  Þá er miðað við að skipagjöld og hafnsögugjöld hækki að raungildi um 5%, en þar á bak við 
er sú staðreynd að þótt komur skipa muni ekki aukast verulega þá er útlit fyrir að í brúttótonnum 
verði talsverð aukning.  Þar er aðallega um að ræða komur skemmtiferðaskipa, sem þegar hafa verið 
tilkynntar.  Gert er ráð fyrir óbreyttu aflagjaldi á milli ára, en þar er líklegt að lækkun á sterlingspundi 
og almenn styrking íslensku krónunnar geti haft áhrif til lækkunar, en að vanda er óvissa með 
loðnuvertíð sem kann einnig að hafa áhrif.  Faxaflóahafnir sf. eru með aflagjaldið miðað við 1,27% af 
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aflaverðmæti og er með því lægsta sem þekkist á Íslandi.  Það hefur hins vegar ekki haft sérstök áhrif 
á að laða að smærri smáútgerðir. 
 
Rekstrargjöld 
Rekstrargjöld fyrir árið 2017 eru áætluð kr.  2.988.492.000 sem er 5,4% hækkun frá áætlaðri 
niðurstöðu ársins 2016. Sundurliðun á helstu útgjöldum rekstrar er eftirfarandi: 
 

 Áætlun 2017  

Útgjaldaliðir í millj. kr. Hlutfall 

Afskriftir 830,0 27,8% 

Laun og launatengd gjöld 903,3 30,2% 

Annar kostnaður (almenn rekstrargjöld, þjónustukaup o.fl.) 412,9 13,8% 

Orkukaup 158,5 5,3% 

Skattar og opinber gjöld 135,7 4,5% 

Siglingavernd 245,1 8,2% 

Sérgreind viðhaldsverkefni 303,0 10,1% 

Alls 2.988,5 100,0% 

 
 
 
Þróun launakostnaðar Faxaflóahafna sf.  er eftirfarandi: 

  2012 2013 2014 2015 Áætlun 
2016 

Útkomuspá 
2016 

Áætlun 
2017 

Laun og launatengd gjöld 625,6 663,3 711,8 786,2 835,1 868,5 903,5 

 
 
Á árinu 2017 verður m.a. unnið að eftirfarandi verkefnum: 

 Framkvæmdum við ferlimál í Gömlu höfninni á grundvelli úttektar. 
 Hönnun rafdreifikerfis og greining á sölukerfi rafmagns til skipa í Gömlu höfninni og 

Akraneshöfn. 
 Endurbætur á lýsingu á Grundartanga á grundvelli úttektar. 
 Gerð tillagna um lóðaskipulag utan Klepps. 
 Lúkning vinnu við öryggis- og umhverfisvottun Faxaflóahafna sf. 

 
Þróun sérverkenfa hefur verið eftirfarandi frá árinu 2012: 
 

      Áætlun  Áætlun   

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Viðhaldsverkefni 152,3 148,0 126,2 270,0 293,0 303,0  

 
Helstu liðir í sérverkefnum eru eftirfarandi: 
Hafnarvirki: 

 Endurbætur á trébryggjum í Gömlu höfninni  25,0 mkr. 
 Viðhald á mannvirkjum í slipp   15,0 mkr. 
 Kortsala rafmagns til smábáta   10,0 mkr. 
 Slitlag á Vogabakka    10,0 mkr. 
 Slitlag á hafnarbakka, endurbætur  

 á stálþili og lýsingu á Grundartanga  95,0 mkr. 
 Endurnýjun fendera    20,0 mkr. 



Greinargerð hafnarstjóra með fjárhagsáætlun ársins 2017 

6 
 

 Aðstaða fyrir dráttarbát á Akranesi  10,0 mkr. 
Alls sérverk í hafnarvirkjum 185,0 mkr. 
 
Götur og lagnir: 

 Gangstétt í Klettagörðum     5,0 mkr. 
 Malbiksyfirlagnir    20,0 mkr. 
 Endurbætur á gönguleiðum í Örfirisey  10,0 mkr. 

Alls götur og lagnir: 35,0 mkr. 
 
Húseignir: 

 Endurbætur á þaki Grandaskála   20,0 mkr. 
 Utanhússklæðning á hluta Grandaskála  15,0 mkr. 
 Brunaviðvörunarkerfi o.fl. í Grandaskála   7,0 mkr. 
 Utanhússviðgerðir og sorpgeymsla  

 verbúðum Grandagarði    10,0 mkr. 
 Utanhússviðgerðir verbúða við Geirsgötu og 

 sorpgeymsla     13,0 mkr. 
 Utanhússviðgerðir slipphúsa     8,0 mkr. 
 Endurbætur á þaki Korngarða 5   10,0 mkr. 

Húseignir samtals: 83,0 mkr. 
 
Athygli er vakin á að ekki er að svo stöddu gert ráð fyrir endurbótum á Hafnarhúsinu, en þar bíða stór 
verkefni úrlausnar á 4. hæð hússins, þaki og ytra byrði. 
 
Fjármunaliðir 
Vaxtatekjur, vaxtagjöld og verðbætur eru reiknaðar samkvæmt reiknilíkani Reykjavíkurborgar.  
Faxaflóahafnir sf. eru ekki með nein lán í erlendri mynt.  Þar sem langtímaskuldir fara lækkandi 
lækkar vaxtakostnaður og áætlaðar verðbreytingar. 
 
Sjóðstreymi 
Áætlun ársins 2017 gerir ráð fyrir að handbært fé frá rekstri verði um 1,4 Ma. kr., sem hefur verið 
nokkuð stöðug fjárhæð síðustu ár.  Gert er ráð fyrir að lóðagjöld nemi um 474, mkr. en hluti þess er 
lánaður og færist sem veitt lán að fjárhæð 174,6 mkr.  Afborganir langtímakrafna hækka lítillega á 
milli ára eða í 258,0 mkr.  Þau lóðagjöld sem áætlað er að skili sér á árinu 2017 eru: 

a) Innborgun Silicor samkvæmt samningi. 
b) Lóðin Hólmaslóð 1 
c) Lóðirnar Korngarðar 3 og 13 
d) Ein lóð á Grundartanga. 

Greiddar afborganir langtímaskulda eru áætlaðar 101,2 mkr. en skuldir Faxaflóahafna hafa lækkað 
verulega á síðustu árum og verða á árinu 2017 um 750,0 mkr. 
Arður til eigenda er áætlaður 50% af rekstrarhagnaði eða  264,0 mkr. 
Áætlað er að handbært fé í árslok ársins 2017 lækki um 290,0 mkr. og verði um áramót 2017/2018 
rétt um 1,0 Ma.kr. 
 
Eignabreytingar 
Eignabreytingar á árinu 2017 eru áætlaðar liðlega 1,8 Ma. kr.  Það er hærra framlag til framkvæmda 
en mörg síðustu ár, að árinu 2017 undanskildu.  Þrátt fyrir háar fjárfestingar á árunum 2016 og 2017 
er gert ráð fyrir að handbært fé í lok árs 2017 viðunandi og að ekki þurfi að koma til lántöku vegna 
verkefna ársins. 
Eignabreytingar skiptast á hafnarsvæðin með eftirfarandi hætti: 
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Gamla höfnin  570,0 

Sundahöfn  680,0 

Grundartangi  550,0 

Akranes    25,0 

Tæki og áhöld    30,0 

Alls 1.855,0 

 
Hér á eftir eru tilgreind helstu eignabreytingaverkefni árins 2017: 
 
Gamla höfnin: 

 Unnið verður að bakkagerð á Norðurgarði, sem er lokaáfangi endurnýjunar Norðurgarðs.  
Verkinu verður lokið á árinu 2018. 

 Gert er ráð fyrir 30,0 mkr. til endurhönnunar rafdreifikerfis Gömlu hafnarinnar. 
 Áætlað er að verja allt að 75,0 mkr. til endunýjunar á 1. hæð í Bakkaskemmu, en húsnæðið 

verður í framhaldi leigt Sjávarklasanum. 
 Gert er ráð fyrir 20,0 mkr. til undirbúnings aðstöðu fyrir farþega á Ægisgarði og húss á 

Miðbakka, sem geti m.a. þjónað farþegum skemmtiferðaskipa. 
 Áætlað er að leggja 55,0 mkr. í áframhaldandi endurbætur á Grandagarði.  Því sem ólokið er 

verður skipt í tvo áfanga, en 2/3 hlutum þess lokið á árinu 2017. 
 Áætlað er fyrir kostnaði vegna nýs vita við Sæbraut eða 25,0 mkr. 
 Áætlað er að lengja göngubryggju í Vesturbugt til austurs og koma fyrir nýrri flotbryggju. 
 Gert er ráð fyrir kostnaður vegna slitlags á Miðbakka, Austurbakka og Faxagarð. 

 
Sundahöfn: 

 Áfram verður unnið að hafnarbakkagerð utan Klepps fyrir um 550 mkr. 
 Unnið verður áfram að þróun lands utan Klepps m.a. vegna veitutenginga, ferginga lands o.fl. 
 Gert er ráð fyrir fjármunum til deiliskipulagsgerðar á svonefndum Kassagerðar- og 

Tollvöruhúsareit, en unnið er að gerð forsendna sem lagðar verði til grundvallar 
deiliskipulagi. 

 
Grundartangi: 

 Gert er ráð fyrir vegagerð og öðrum framkvæmdum vegna fyrirhugaðrar starfsemi Silicor á 
Grundartanga.  Alls er áætlað um 135,0 mkr. til vegagerðar, aðgerða vegna jarðvegsmana, 
vatnsveitulagna og fráveitu. 

 Áætlað er fyrir fyrsta áfanga við gerð löndunaraðstöðu vegna Silicor með gerð skjólgarðs o.fl. 
alls 175,0 mkr. 

 Gert er ráð fyrir lóðagerð vegna samkomulags við Eimskip og áætlað í það verkefni 55,0 mkr. 
 Áætlað er fyrir kostnaði við 2. áfanga vegna hækkunar kantbita, þekju hafnarbakka og 

hækkun baksvæða á Grundartanga, alls 140,0 mkr. 
 
Akranes: 

 Gert er ráð fyrir 15,0 mkr í endurhönnun á rafdreifikerfi hafnarinnar. 
 Áætlaðar eru 10,0 mkr. í undirbúning landfyllinga og stækkunar Aðalhafnargarðs, ef 

samkomulag verður um þær framkvæmdir á næstu árum. 
 
Tæki og áhöld: 

 Gert er ráð fyrir smíði á nýjum landgangi fyrir stærri skip. 
 Gert er ráð fyrir endurnýjun tækja, bíla og áhalda skv. nánari áætlun. 

 
Framkvæmdir vegna Silicor eru sem fyrr háðar endanlegri ákvörðun fyrirtækisins um að hefja 
framkvæmdir á Grundartanga. Ljóst er að af hálfu Faxaflóahafna sf. verður sem fyrr beðið 
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staðfestingar á því að verkefnið fari af stað áður en Faxalfóahafnir sf. hefja framkvæmdir á þeim hluta 
sem samningar segja til um. 
 
Áætlun áranna 2017 - 2021 
Áætlun áranna 2017 til 2021 byggist á þeim grunni sem áætlun ársins 2017 ber með sér og þeirri 
langtímaáætlun í framkvæmdum sem liggur fyrir.  Gert er ráð fyrir óverulegum breytingum í umfangi 
rekstrar þessi ár, en tekjur áætlaðar hækka að raungildi 0,5% á ári. Sérgreind viðhaldsverkefni undir 
rekstri ráðast af forgangsröðun á hverju ári, en þau nema um 10% af rekstrartekjum fyrirtækisins.  
Nefnt hefur verið áður að ekki er í þessum áætlunum gert ráð fyrir kostnaði vegna samninga við 
Björgun, ef þeir samningar nást og ekki hefur heldur verið gert ráð fyrir kostanði vegna frmakvæmda 
við Hafnarhúsið.   
Langtímaáætlun Faxaflóahafna sf. á sviði framkvæmda og eignabreytinga ber með sér að nokkur stór 
verkefni eru í sjónmáli á næstu árum.  Í Sundahöfn má sem dæmi nefna dýpkun Viðeyjarsunds, sem 
er nauðsynleg vegna nýs hafnarbakka utan Klepps, stækkun aðstöðu farþega á Skarfabakka, landgerð 
á Akranesi vegna fyrirhugaðrar þróunar í starfsemi HB Granda hf., áframhaldandi þróun lands og 
hafnarbakka á Grundartanga í takt við þróun starfsemi á svæðinu og kaup á nýjum dráttarbáti með 
um 80-90 tonna togkraft.  Allt eru þetta verkefni sem leysa þarf innan þess ramma sem fjárráð 
Faxaflóahafna sf. leiða, en áhersla er lögð á að engin áætlun er heilagari en svo að henni má breyta 
eftir því sem aðstæður kalla eftir.  Því er langtímaáætlun í framkvæmdum sett fram með þeim 
fyrirvara að breyta þarf áherslum eftir því sem kostur er og nauðsynlegt á hverjum tíma. 
 
Niðurlag 
Fjárhagsáætlun Faxaflóahafna sf. fylgir sem fyrr þeirri áherslu að halda fjárhag fyrirtækisins sterkum, 
enda verður fyrirtækið að vera fjárhagslega sjálfbært í þróun mikilvægasta hafnarsvæðis landsins.  Til 
rekstrar, endurnýjunar og uppbyggingar koma engir fjármunir frá utanaðkomandi aðilum, eins og 
þekkist víða.  Arðurinn af aðstöðunni er ekki eingöngu fólginn í þeim fjármunum sem verða þar til, 
heldur einnig í þeirri starfsemi og mannvirkjum sem reist eru á hafnarsvæðunum.  Hafnir eru þannig 
nokkurs konar hreiður og innviðir annarrar starfsemi sem treystir á örugg og traust hafnarmannvirki. 
Í þeirri áætlun sem lögð er fram eru framangreind gildi höfð í heiðri um leið og svarað er ákalli og 
auknum kröfum í umhverfismálum.  Rafvæðing hafna og landtengingar skipa eru ofarlega á baugi og 
þar hafa Faxaflóahafnir sf. tekið ákveðin skref til framkvæmda og undirbúnings þess sem er í valdi 
fyrirtækisins að gera.  Stærri verkefni við háspennutengingar skipa verða hins vegar ekki tekin nema 
til komi stuðningur ríkisins með sambærilegum hætti og hafnir erlendis njóta. 
Framundan eru fjárfrek og stór verkefni á sviði hafnarmála og landþróunar hjá Faxaflóahöfnum.  
Áætlun ársins 2017 er skref í átt að þeim markmiðum sem sett hafa verið. 
 
Reykjavík 14. september 2017 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri. 


