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Minnisblað varðandi tilllögur í skýrslunni: 
"Forkönnun á aukinni notkun endurnýjanlegra orkugjafa við Faxaflóahafnir" 

 
Í nefndri skýrslu er samantekt og niðurstaða skýrsluhöfunar eftirfarandi: 

 Mælt er með að Faxaflóahafnir útbúi útstreymisbókhald fyrir viðskiptavini sína 

 Mælt er með að Faxaflóahafnir bæti upplýsingum um umhverfismál viðskiptavina sinna í 
Grænt bókhald fyrirtækisins 

 Kortleggja þarf þörf skipa fyrir raforku og sundurliða vænta orkuþörf eftir núverandi og 
væntum tengipunktum við hafnirnar. 

 Útfrá þarfagreiningu þarf að uppfæra tengibúnað við hvern tengipunkt svo unnt verði að 
sinna þörfum allra viðskiptavina. 

 Sundurliða þyrfti kostnaðarskilvirkni uppbyggingar á hverjum tengipunkti fyrir sig svo unnt sé 
að forgangsraða fyrirhugaðri uppbyggingu. 

 Skýra þarf kostnaðarþátttöku hagsmunaraðila fyrir fyrirhugaða uppbyggingu. 

 Við endurhönnun rafdreifikerfis þarf að hafa samráð við helstu viðskiptavini hafnanna og 
áætla framtíðar orkuþörf þeirra m.t.t. endurnýjunar skipaflota og tækjabúnaðar. 

 Meta þarf áhrif löggjafar sem skylda myndi skip til að tengjast landorkukerfum og bera 
saman við áhrif núverandi reglugerða. 

 Niðurstöður benda til að verulega megi draga úr útblæstri mengunarefna á hafnarsvæðum 
með landtengingum eða sem nemur um 3,9% af heildarútstreymi frá sjávargeiranum. 

 Miklum árangri mætti ná i að draga úr útblæstri staðbundinna mengunarefna með því að 
skilgreina ECA svæði innan íslenskrar lögsögu. 

 Niðurstöður benda til að kostnaðarskilvirkni landtenginga sé í meðallagi miðað við aðra kosti 
í samdrætti útstreymis gróðurhúsalofttegunda sem hafa verið til skoðunar undanfarið. 

 Auknar landtengingar auðvelda stjórnvöldum að standast markmið sín í loftlagsmálum í 
samræmi við alþjóðasamninga, s.s. Parísarsamkomulagið 

 Auknar landtengingar greiða fyrir frekari uppbyggingu íbúðarbyggðar í grennd við 
hafnarsvæði. 

 
Skipta má tillögunum í þrennt: 
 

I. Upplýsingar í Grænu bókahaldi: 

a. Útstreymisbókhald.  Um er að ræða reiknaðan útblástur skipa í höfn.  Lagt er til að 

verkefnið verði skilgreint og hrint í framkvæmd. 

b. Upplýsingar um umhverfismál viðskiptavina getið í grænu bókhaldi.  Lagt er til að 

verkefnið verði skilgreint og hrint í framkvæmd. 

 
II. Beinar aðgerðir varðandi kortlagningu orkuþarfar og endurhönnun rafdreifikerfis: 

a. Kortleggja þarf þörf skipa fyrir raforku og sundurliða vænta orkuþörf eftir núverandi 
og væntum tengipunktum við hafnirnar. 

b. Útfrá þarfagreiningu þarf að uppfæra tengibúnað við hvern tengipunkt svo unnt verði 
að sinna þörfum allra viðskiptavina. 
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c. Sundurliða þyrfti kostnaðarskilvirkni uppbyggingar á hverjum tengipunkti fyrir sig svo 
unnt sé að forgangsraða fyrirhugaðri uppbyggingu. 

d. Skýra þarf kostnaðarþátttöku hagsmunaraðila fyrir fyrirhugaða uppbyggingu. 

e. Við endurhönnun rafdreifikerfis þarf að hafa samráð við helstu viðskiptavini 
hafnanna og áætla framtíðar orkuþörf þeirra m.t.t. endurnýjunar skipaflota og 
tækjabúnaðar. 

Framangreindir liðir eru samhangandi verkefni.  Í fjárhagsáætlun ársins 2017 er gert ráð fyrir 
fjámunum til verkefnisins vegna Gömlu hafnarinnar og Akraneshafnar.  Það verkefni yrði 
fyrsti áfangi.  Í því felst að unnin verða nauðsynleg undirbúningsgögn og síðan óskað tilboðs í 
hönnun rafdreifikerfis hafnanna.  Þegar hönnunin liggur fyrir verði einstökum þáttum hrint í 
framkvæmd.   
Annar áfangi yrði Sundahöfn, þriðji áfangi Grundartangi og fjórði áfangi Eyargarður.  Ljóst er 
að verkefnið mun taka nokkurn tíma, en ákvörðun um einstaka framkvæmdaliði tekin í 
fjárhagsáætlun næstu ára eftir því sem hagkvæmt þykir. 
 

III. Almennar aðgerðir gagnvart stjórnvöldum: 

a. Varðandi breytingar á löggjöf til að tryggja framgang nýtingar endurnýjanlegra 

orkugjafa í höfnum verður málið skoðað í samvinnu við umhverfisráðuneytið, 

Umhverfisstofnun og stærstu notendur. 

b. Í samvinnu við Hafnasamband Íslands verði áfram lögð áhersla þátttöku ríkisins í 

uppsetningu rafbúnaðar í höfnum þannig að árangur náist fyrr en ella varðandi 

takmörkun á útblæstri skipa.   

c. Áfram verður þeirri áskorun beint til ríksisins að móta þá stefnu og koma í 

framkvæmd löggjöf um að efnahagslögsaga Íslands verði skilgreind sem ECA svæði.  

Með því er m.a. unnið að þeim markmiðum sem Parísarsamkomulagið gerir ráð fyrir 

og um leið lóð lagt á vogarskálar gegn súrnun sjávar í norðurhöfum. 

 
 
Reykjavík 3.10.2016 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 


