
Ha�ð
Ha�ð bláa ha�ð, svo fallegt og hljótt 
Hafsins huldu dýpi, svo dimm og köld 
Hafsins sterku öldur svo lævísar leika sér 
Ha�ð stóra ha�ð, hvert er þitt leyndarmál 
Ha�ð gamla ha�ð, hve mörgum hefur þú drekkt 
Ha�ð skrýtna ha�ð, hvers móðir ert þú hér 
Ha�ð salta ha�ð, hví græturðu svo sárt 
Djúpa ha�ð svarta, svo dularfullt í nótt 
Ha�ð bláa ha�ð, ég kem til þín �jótt

Eva Rut Hjaltadóttir 
1987



Öruggar hafnir eru forsendan fyrir öllum öðrum árangri í hafnarstarfsemi. Öryggi 
starfsfólks og annarra sem starfa á hafnarsvæðum næst með sameiginlegu átaki allra, 
með innleiðingu öryggismenningar þar sem við látum okkur öll varða eigið öryggi, öryggi 
starfsfélaganna og þeirra sem njóta þjónustu hafnanna. Við höfum náð ágætis árangri 
og munum áfram setja öryggismál í fyrsta sæti hjá Faxa�óahöfnum.  

Framtíðin er græn og snjöll! Græn þar sem að stöðugt er unnið með grænar lausnir í 
uppbyggingu svæða og starfsemi hafnanna og snjöll þar sem skilvirkni og árangur næst 
með innleiðingu á stafrænum lausnum. Unnið er að mikilvægu verkefni um 
landtengingar �utningaskipa í Sundahöfn en landtengingar hafa þegar verið virkar í 
Gömlu höfninni um nokkur skeið. Landtengingar munu draga úr og vonandi á 
einhverjum tímapunkti koma í veg fyrir brennslu á eldsneyti í höfnum og stuðla þannig 
að auknum loftgæðum sem er afar mikilvægt þar sem höfn og borg mætast. 

Árið 2020 bar þess ótvírætt merki í rekstri fyrirtækisins að farsótt herjaði á heimsbyggðina. Tekjur drógust saman en 
brugðist var við með ráðdeild í rekstri og dregið var úr framkvæmdum. Farþegaskipin munu skila sér aftur til Íslands en 
mikill áhugi er hjá útgerðunum að hafa viðkomu á Íslandi. Batamerkin eru sýnileg 2021 þó komur farþegaskipa til landsins 
eigi langt í land með að ná fyrri hæðum og áhugi og bókun farþegaskipa til landsins fyrir árið 2022 er með allra besta móti. 

Ferðaþjónustan er orðin órjúfanlegur hluti hafnsækinnar starfsemi. Styttri ferðir frá Gömlu höfninni og víðar eru áberandi 
og svo iðandi mannlíf á söfnum, kaffhúsum og veitingastöðum á hafnarsvæðunum. Þetta er ánægjuleg þróun en höfum í 
huga að það sem gerir hafnirnar áhugaverðar er lifandi hafnarstarfsemi og helst mátuleg �skilykt. Mikil ásókn er í lóðir á 
hafnarsvæðum en vanda þarf til skipulagsvinnunnar. 

Hafnarsvæði eru miðstöð nýsköpunarog ö�ugs atvinnulífs, hafnsækinnar starfsemi og þjónustu við hana. Stíga þarf mjög 
varlega til jarðar við þróun íbúðabyggðar á eða nærri hafnarsvæðum. 

Grænar og snjallar hafnir við Faxa�óa eru hornsteinn efnahags- og atvinnulífs á svæðinu. Sambýli hafnarstarfsemi og 
borgar er áskorun en á sama tíma er höfnin lífæð viðskipta og atvinnulífs á svæðinu. Sjó�utningar eru umhver�svænn og 
hagkvæmur kostur og ö�ugar hafnir á SV horni landsins lágmarka kolefnisfótspor �utninga til svæðisins. Það eru 
stöðug tækifæri til umbóta og frekari uppbyggingar öruggra og grænna hafna og hafnarstarfsemi. Faxa�óahafnir munu 
halda þeirri þróun áfram til hagsbóta fyrir landsmenn alla. 

Reykjavík, 21. júní 2021
Magnús Þór Ásmundsson,
Hafnarstjóri

Ávarp hafnarstjóra
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Þetta hafa verði fordæmalausir tímar. Það verður ekki of oft sagt. En höfnin eins og áður 
stendur vaktina í brimrótinu. Seinasta ár fól í sér fjölmargar áskoranir fyrir Faxa�óahafnir 
og viðskiptavini hafnanna. Verulega dró úr út�utningi á ferskum �ski er veitingastaðir 
erlendis skelltu í lás. Inn�utningur dróst saman með tilheyrandi lækkun á vörugjöldum 
og ferðaþjónustan lamaðist.

Faxa�óahafnir höfðu fjárhagslega burði og styrk til að mæta sínum viðskiptavinum og 
gerðu það á margvíslegan hátt og það er gott að sjá starfsemi lifna aftur við. Ný 
þjónustuhús við Ægisgarð voru tekin í notkun á seinasta ári og munu loks fá að þjóna 
hlutverki sínu núna í sumar. Húsin eru prýði fyrir höfnina og mikilvæg þjónustu aukning 
fyrir ferðaþjónustuna.

Fyrstu skemmtiferðaskipin eru komin, lí�ð er að færast í samt horf og vonandi heldur sú þróun áfram.

Stjórnendur Faxa�óahafna undir dyggri stjórn nýs hafnarstjóra unnu kraftaverk á seinasta ári. Skilvirkar hagræðingar 
aðgerðir og almenn ráðdeild í rekstri skila okkur enn of aftur í hagnaði þrátt fyrir tekjufall síðasta árs og fyrir það vil ég 
þakka.

Ég vil nota tækifærið hér og kveðja, ég læt af störfum sem stjórnarformaður eftir 7 ára setu í kjölfar aðalfundar. Það 
hefur verði sannur heiður að starfa með þessu �otta fyrirtæki og taka þátt í þróun þess, takk fyrir mig. 

Reykjavík, 24. júní 2021
Kristín Soffía Jónsdóttir,
stjórnarformaður

Ávarp stjórnarformanns
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Inngangur
Árið 2020 einkenndist rekstur Faxa�óahafna af áhrifum COVID19 faraldursins og viðbrögðum við honum.  Einn af
stærri tekjupóstum félagsins, þjónusta við skip í ferðaþjónustu hvarf að mestu leiti og hafði það veruleg áhrif á afkomu
þess.  Vöru�utningar til og frá landinu drógust einnig saman með tilheyrandi frávikum í tekjum af vörugjöldum.  Nánar má
lesa um áhrif þessa í umfjöllun um afkomu ársins.    

 Lenging aðalhafnarbakkans í Akraneshöfn er stærsta verke�ð í �mm ára fjárhagsramma Faxa�óahafna og
hefðu framkvæmdir átt að hefjast á árinu 2020 en var frestað vegna faraldursins.  Undir lok árs fundu stjórnendur
Faxa�óahafna aftur fyrir auknum áhuga fjárfesta á uppbyggingu iðnaðar á Grundartanga.  Eru nú í gangi viðræður við
nokkra þeirra. Jafnframt eru Faxa�óahafnir þátttakandi í Þróunarfélagi Grundartanga, en markmið félagsins er að vinna
stefnu um framtíðarstarfsemi á svæðinu á grundvelli nýsköpunar og umhver�svænna lausna. Á haustdögum var lokið við
frágang við söluhýsi og annarrar aðstöðu hafnsækinnar ferðaþjónustu á Ægisgarði. Þeim húsum hefur verið úthlutað og líf
er að færast á Ægisgarð með auknum straumi ferðafólks.  Lokið var við byggingu nýs rafdrei�húss á Faxagarði og mun það
m.a. nýtast við uppbygginu landtenginga fyrir stærri skip en nú eru tengjaleg í Gömlu höfninni.  Á árinu var skrifað undir
samning við umhver�sráðherra, Veitur, Eimskip og Samskip um fjármögnun landtenginga fyrir gámaskip í Sundahöfn. 
Vonir standa til að fyrsta gámskipið geti tengst fyrir lok þessa árs.  Nefnd á vegum samgönguráðherra vann að tillögum um
legu Sundabrautar á árinu en skilaði þeim formlega eftir áramót.  Megintillaga hópsins er þverun Kleppsvíkur með
30 metra hárri brú.  Ljóst er að slík framkvæmd mun hafa töluverð áhrif á starfsemi hafnarinnar við Vogabakka.   Samhliða
þessari vinnu hófu Faxa�óahafnir vinnu við heildarskipulag svæðisins m.t.t. þeirrar framkvæmdar.   Vinna við mat á
umhver�sáhrifum fjögurra verkefna í Sundahöfn hófst á árinu og vonast er til að henni ljúki á þessu ári eða 2022. 

 Nýr dráttabátur sem hlaut nafnið Magni var afhentur Faxa�óahöfnum á árinu.  Er hann töluvert ö�ugri dráttabátur en áður
hefur haft heimahöfn á Íslandi og eykur öryggi við þjónustu stærri skipa töluvert.  Vandamál í frágangi bátsins komu
�jótlega í ljós og sömdu Faxa�óahafnir við skipasmíðastöðina um nokkrar lagfæringar.  Magni var svo afhentur aftur á
þessu ári endurbættur og tekinn í notkun.  

 Á árinu skilaði starfshópur um landtengingar tillögum að aðgerðaráætlun.  Ljóst má vera af þeim tillögum að töluverðrar
fjárfestingar er þörf svo landtengja megi öll skip sem hingað koma á næstu árum og þá sér í lagi stærstu
skemmtiferðaskip.  Taka þarf samtalið við Veitur um þróun þess verkefnis, m.a. við skiptingu kostnaðar og gjaldskrá.
Sambærileg vinna fer fram í öðrum höfnum í Evrópu og fylgst verður grannt með þróuninni þar.   

 Eignaraðilar Faxa�óahafna sf. og eignarhlutir þeirra voru í lok desember 2020 eftirfarandi:

Reykjavíkurborg 75,5551%

Akraneskaupstaður 10,7793%

Hvalfjarðarsveit 9,3084%

Borgarbyggð 4,1356%

Skorradalshreppur 0,2216%



Stjórn fyrirtækisins
Á aðalfundi Faxa�óahafna sf. þann 12. júní 2020 voru eftirtaldir aðilar skipaðir í stjórn fyrirtækisins.

Frá Reykjavíkurborg:

Aðalmenn: Kristín So�ía Jónsdóttir, formaður

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, varaformaður

Skúli Helgason

Marta Guðjónsdóttir

Örn Þórðarson

Varamenn: Sabine Leskopf

Pawel Bartoszek

Dóra Björt Guðjónsdóttir

Valgerður Sigurðardóttir

Hildur Björnsdóttir

Frá Akraneskaupstað:

Aðalmaður: Ragnar B. Sæmundsson

Varamaður: Karitas Jónsdóttir

Áheyrnarfulltrúi: Ólafur Adolfsson

Frá Hvalfjarðarsveit:

Aðalmaður: Daníel Ottesen

Varamaður: Björgvin Helgason

Frá Borgarbyggð og Skorradalshreppi:

Aðalmaður: Magnús Már Snorrason

Varamaður: Lilja Björg Ágústsdóttir

Áheyrnarfulltrúi starfsmanna kosinn af starfsfólki:

Aðalmaður:

Varamaður:

Elliði Aðalsteinsson

Þórarinn Pálsson



Afkoma ársins 2020

Rekstrarniðurstaða

Rekstarniðurstaða ársins 2020 nam 391 m.kr. eða 42,6%  verri niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir. Til samanburðar var hagnaður 883 m.kr. árið 2019.   Hagnaður  af reglulegri starfsemi
nam 219 m.kr. eða 67,4% undir áætlun, en 2019 var hagnaður af reglulegri starfsemi 863 m.kr. Söluhagnaður vegna hafnsögubátsins Jötuns, sem var seldur í júní, er 185 m.kr. er undir
óreglulegum liðum.

Rekstrartekjur

Rekstrartekjur námu 3.485 m.kr. eða 764 m.kr. undir áætlun sem gerði ráð fyrir 4.249 m.kr. Árið 2019 voru tekjur 4.121 m.kr. og hafa því lækkað um 15,4% á milli ára. Allir helstu
tekjuliðir drógust saman að eignatekjum undanskildum. Samdráttur í vöru�utningum og afbókanir skemmtiferðaskipa þýða að tekjur ársins urðu talsvert lægri en gert er ráð fyrir í
fjárhagsáætlun.  Vörugjöld voru 21,5% lægri en áætlun gerði ráð fyrir og a�agjöld voru eilítið undir  áætlun.  Skipagjöld og tekjur af hafnarþjónustu voru talsvert undir áætlun þar sem
nánast engin farþegaskip koma til hafnar vegna Covid-19 faraldursins.

Vöru- og a�agjöld

Samdráttur tekna af vörugjöldum skýrist aðallega af minni inn�utningi en ráð var fyrir gert en hann nam 2,2 millj. tonna samanborið við 2,5 millj. tonna eins og sjá má í tö�unni hér til
hliðar. Þannig fækkar gámaeiningum til hafnar úr 221.700 TEU í 221.500.  Tómir gámar í �utningi voru 108.600 TEU árið 2019 en voru 100.145 árið 2020. Heildargáma�utningar voru því
321.600 TEU í samanburði við 330.300 TEU árið 2019.
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Tekjur af a�agjöldum hækka á milli ára en eru rétt undir áætlun ársins.  A�agjöld reiknast af virði a�a og m.a. vegna veikingu krónunnar hefur hann aukist  á milli ára þó heildarmagn
dragist saman á milli ára.

Skipa- og farþegagjöld og tekjur af hafnarþjónustu og siglingarvernd

Verulegt tekjutap er vegna þess að nánast engin farþegaskip hafa komið til landsins eins og áður sagði en tekjur vegna þeirra voru áætlaðar 700 m.kr. brúttó. á árinu 2020.  Hefur sú
þróun neikvæð áhrif á tekjur af innviðagjald�okkunum skipagjöldum og farþegagjöldum.

Skipagjöld og hafnarþjónusta skiluðu samanlagt 767 m.kr. í tekjur, sem er  um 22% heildartekna, en gert var samanlagt ráð fyrir  1.175 m.kr.  og er tekjufallið því  408 m.kr. á milli ára. 
Meginskýring þess er að nánast engin farþegaskip sem og rannsóknarskip komu til hafnar 2020 . Á milli áranna 2019 og 2020 varð mikil minnkun í samanlögðum tonnastærðum skipa
sem komu til hafnar eða tæp 50% en skipagjöld reiknast af stærð skipa. Fjöldi skipakoma fækkaði um 21% á milli ára. Á árinu 2020 komu 1.085 skip y�r 100 brt. til hafnar, sem er fækkun
um 293 skipakomur.

Þegar heildartekjur af farþegaskipum (skipagjöld, farþegagjöld, hafnarþjónusta og siglingavernd) eru skoðaðar má sjá að þær féllu mikið og standa einungis undir 0,3% af heildartekjum.
Á tö�unni hér til hliðar má sjá þróunina síðustu þrjú ár sem hlutfall af heildartekjum.

Eignatekjur og aðrar tekjur

Leigutekjur af lóðum og fasteignum mynda stofn Eignatekna sem eru nánast á pari við áætlun enda eru �estar eignir eru í langtíma útleigu.  Lóðagjöld vegna nýúthlutaðra lóða og
heimildar til aukins byggingarmagns færast undir Aðrar tekjur.  Ekki var gert ráð fyrir þessum tekjum í fjárhagsáætlun og er því jákvæður munur uppá 146 m.kr.

Tekjur �okkaðar eftir hafnasvæðum

Þegar heildarrekstrartekjur eru skoðaðar eftir hafnarsvæðum má sjá að Sundahöfn er sem fyrr tekjuhæsta hafnarsvæðið, en Sundahöfn er megingátt �utninga á vörum til og frá Íslandi.

Eignatekjur eru hæstar í Sundahöfn  og a�agjöld hæst í Gömlu höfninni, enda meginhlutanum af bol�ski sem berst til hafnarinnar landað þar.  Vörugjöld í Gömlu höfninni eru fyrst og
fremst vegna eldsneytisinn�utnings á Eyjargarði.  Heildarrekstrartekjur Faxa�óahafna sf. verða að stærstum hluta til í Sundahöfn en tekjur af því svæði voru 58% árið 2020.

Rekstrargjöld

Rekstargjöld Faxa�óahafna sf. árið 2020 voru 3.266 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir 3.577 m.kr.  Á árinu 2019 voru rekstrargjöld 3.258 m.kr. og hækka um 0,2% á milli ára.  Útgjöldin ráðast
hins vegar ekki eingöngu af verðlagi heldur einnig sérgreindum viðhaldsverkefnum sem falla undir rekstur og geta verið mismunandi á milli ára.  Inn í rekstrargjöld ársins er fært uppgjör
vegna kjarasamninga sem gilda frá 1. apríl 2019. Rekstrargjöld eru almennt í samræmi við áætlun.  Rekstrarafgangur ársins  er lægri en áætlun gerði ráð fyrir sökum lægri tekna af
fyrrgreindum ástæðum.  

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður var nánast á áætlun en hafnarvirki og eignagjöld voru undir áætlun, enda var dregið úr áætluðum viðhaldsframkvæmdum þegar ljóst var að COVID19
faraldurinn hefði veruleg áhrif á tekjur félagsins.  Þá var  hafnarþjónustan um  39 m.kr. y�r áætlun. Kostnaður við siglingavernd var 39 m.kr. undir áætlun.  Almennt var rekstur undir
áætlun eða í samræmi við áætlun, en afskriftir eru svipaðar og í fyrra.

Launakostnaður óx um 10% á milli ára, og skýrist það m.a. af hækkun og eingreiðslu vegna kjarasamninga, veikindum umfram áætlanir, og einskiptiskostnaðar vegna
starfsmannabreytinga.

Þar sem Faxa�óahafnir sf. halda úti sólarhringsvakt í hafnarþjónustu og hafnargæslu á Grundartanga er launakostnaður fyrirtækisins einn meginútgjaldaliður þess. 
Heildarlaunakostnaður árið 2020 nam 1.200 m.kr.  Áætlun gerði ráð fyrir 1.150 m.kr. og er frávikið um að ræða kostnað við a�eysingar og útköll vegna álagstoppa, veikinda og vegna
breytinga í starfsmannahaldi.
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Að jafnaði eru ráðnir 15 sumarstarfsmenn í Bækistöð fyrirtækisins, 1 sumarstarfsmaður á skrifstofunni og 4-5 starfsmenn eru ráðnir til a�eysingar í hafnarþjónustu y�r sumarmánuðina. 
Heildarársverk eru metin 79. Töluverð endurnýjun hefur átt sér stað í starfsmannahaldi fyrirtækisins.  Yngra fólk hefur leyst af eldri starfsmenn. Meðalaldur starfsmanna hefur lækkað úr
tæplega 55 árum í rúm 52 ár.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Gjöld af fjármagnsliðum námu um 13 m.kr. Vaxtatekjur voru lægri en ráð var gert fyrir, en vaxtagjöld voru einnig lægri. Tekjur af óreglulegum liðun nam 185 kr. og komu til vegna
hagnaðar á sölu dráttabátsins Jötuns. Hagnaður fyrir fjármunaliði er sem fyrr segir 219 m.kr.  en að teknu tilliti til fjármunaliða og óreglulegra liða 391 m.kr.

Efnahagur

Heildareignir námu 15.441 m.kr. og hafa lækkað frá áramótum.  Þar af námu fastafjármunir 14.439 m.kr.  og veltufjármunir 1.002 m.kr.  Heildarskuldir námu 565 m.kr. og
langtímaskuldir 0 m.kr. Eina langtímalán Faxa�óahafnar var greitt upp á árinu.  Eigið fé nam 14.876 m.kr.

Sjóðstreymi

Veltufé frá rekstri var 897 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir 1.572 m.kr. Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir, sem eru framkvæmdir ársins 2020, voru 1.340 m.kr. en ráðgert var að þeir væru
1.850 m.kr. Stærsta einstaka framkvæmd sem hefur verið frestað er endurnýjun Aðalhafnargarðs á Akranesi. Greiddur var út arður til eigenda sem nam 431,6 m.kr.  Handbært fé er 565
m.kr. er talsvert lægra  en um síðustu áramót, aðallega vegna uppgreiðslu láns en greiddar afborganir lána námu 683 m.kr., en 2019 var handbært fé kr. 1.404 m.kr.

Meginkennitölur fyrirtækisins árin 2016 – 2020 eru eftirfarandi:
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Fjárfestingar og framkvæmdir á árinu 2020

Helstu verkefni voru eftirfarandi:

Í Gömlu höfninni í Reykjavík var áfram unnið að framkvæmdum við söluhýsi hafsækinnar ferðaþjónustu á

Ægisgarði sem lokið var við á haustdögum 2020. Gerðir voru göngupallar umhver�s húsin og öll göngusvæði og

lýsing endurnýjuð.  Einnig voru hluti lagna í götunni endurnýjaðar. Reist var ný drei�stöð á Faxagarði með rými

fyrir vaktaðstöðu með snyrtingu, spennistöð, inntök lagna auk rýmis fyrir búnað vegna landtenginga skipa.

Áformun um endurnýjun lagna á Faxagarði var hins vegar frestað. Lýsing á Austurbakka var endurnýjuð í

tengslum við aðrar framkvæmdir þar. Lokið var við frumhönnun á nýrri bryggju við sjóminjasafnið en

framkvæmd að öðru leyti frestað. Lokið var við endurnýjun á þaki Grandaskála. Verkefnið hefur verið unnið í

áföngum.  Framkvæmdir við Öldubrjót í Suðurbugt voru kláraðar auk þess sem viðhaldsdýpkun lauk á árinu.

  Í Sundahöfn var dýpkað á innsiglingar- og snúningssvæði Sundabakka. Alls voru fjarlægðir um 280.000  m³ af

efni sem losað var í fyrrum námusvæði við Engey. Verkið var unnið í desembermánuði og var að fullu lokið fyrir
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áramót.  Einnig var lokið við dýpkun á aðsiglingu og snúningssvæði Vogabakka í Kleppsvík. Farþegaaðstaða á ytri

legu Skarfabakka var stækkuð og aðstaðan á syðri legunni endurnýjuð. Lokið var við fyllingu við Laugarnes og

gengið frá sjóvörnum við hana. Meginhluti fyllingarefnis og grjót í sjóvarnir komu úr grunni nýs Landspítala. 

Undirbúningsvinna fyrir framtíðarþróun Sundahafnar fór í gang, þ.á.m. mat á umhver�sáhrifum fyrir þær

framkvæmdir.  Þróunarvinna vegna landtenginga í Sundahöfn hófst á árinu auk þess sem framkvæmdir vegna

nýs innsiglingamerkis fóru af stað.

Á Grundartanga var unnið að ýmsum smærri undirbúningsverkum við þróun og úthlutun lóða en framkvæmdir

bíða þess að hrey�ng komist á úthlutanir lóða fyrir starfsemi á svæðinu. Einnig var unnið þar að viðhaldi slitlags

auk þess sem efra malbikslag var lagt á 2. áfanga Tangabakkans. Keyptir voru nýir fenderbelgir á helming

Tangabakka.

Á Akranesi var áfram unnið að undirbúningi að endurnýjun og lengingu fremsta hluta Aðalhafnargarðs. Í

framkvæmdinni felst að reka stálþil utan á fremsta hluta Aðalhafnargarðsins og lengja hann um 110 metra

þannig að lengd viðlegu við þennan hluta garðsins verður um 220  metrar.

 Annað: Á árinu 2018 var boðin út smíði á nýjum dráttarbáti fyrir Faxa�óahafnir og miðað við að sá bátur hefði

80 tonna dráttargetu.  Báturinn kom til landsins í febrúar 2020. Hann var að stærstum hluta greiddur á árinu

2019. Vandamál komu �jótlega í ljós varðandi rekstur hans og er hann í lagfæringum hjá framleiðanda.

Með nettó fjárfestingu er átt við fjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum að frádregnum seldum
rekstrarfjármunum og lóðasölu.
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Skipulags- og lóðamál
Fyrirhugað er að fara í gerð rammaskipulags í heild fyrir svæði Ör�riseyjar og Gömlu hafnarinnar.  Verður þá stefna tekin í
uppbyggingu og notkun svæðisins til framtíðar.  Áætlað er að þessi vinna fari fram á árinu 2021. 

Deiliskipulag svonefnds Línbergsreits við Fiskislóð í Ör�risey var afgreitt hjá Reykjavíkurborg á árinu og auglýst í
framhaldinu.  Er það ferli í gangi og reiknað er með að deiliskipulagið taki gildi á árinu 2021.  

Skipulag Sundahafnarsvæðisins er verkefni sem er áfram í vinnslu þar sem m.a. áætlaðar breytingar á hafnarmannvirkjum,
landfyllingar og dýpkanir eru í mati á umhver�sáhrifum. Skipulag svæðisins í heild þarf m.a. að taka tillit til legu nýrrar
Sundabrautar og er sú vinna í gangi.  

Undirbúningur við stofnun lóðar fyrir nýja aðveitustöð Veitna við Sægarða 1 fór af stað á árinu.  Sú aðveitustöð kemur
til með að styrkja rafmagnsdrei�ker�ð m.a. fyrir hafnarsvæðið í Sundahöfn. 



Umhver� og öryggi
Faxa�óahafnir hafa viðhaldið vottuðu umhver�s og öryggisstjórnker� undanfarin ár. Á árinu 2020 var ákveðið að sameina
umhver�s og öryggisstefnu hafnarinnar enda skörun talsverð á mála�okkunum. Sameinuð stefna var  samþykkt í stjórn á
vordögum 2021. Stefnuna má �nna hér. 

Umhver�smál
Faxa�óahafnir sf. leggja áherslu á að vera leiðandi í umhver�smálum, að dregið sé úr neikvæðum umhver�sáhrifum frá
starfseminni, unnið sé að stöðugum umbótum og að fylgst sé með frammistöðu í umhver�smálum.  

Faxa�óahafnir hafa haldið „Grænt bókhald“ frá árinu 2016 og er því ætlað að stuðla að aðhaldi og vöktun í fyrirtækinu en
einnig góðri upplýsingagjöf og samskiptum við innri og ytri hagaðila. 

Grænt bókhald hafnarinnar má �nna hér í heild sinni.

Á myndinni hér að ofan, sem er í grænu bókhaldi 2020, má sjá hvernig kolefnislosun drei�st á �okka. Eins og glögglega má
sjá er uppruninn að mestu frá brennslu jarðefnaeldsneytis ásamt framleiðslu og �utningi þess (dráttarbátar, bifreiðar og
akstur starfsmanna til/frá vinnu) eða 93% af allri kolefnislosun samtals 1.003 t CO₂. 
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Faxa�óahafnir höfðu það að markmiði að verða kolefnishlutlausar strax fyrir árið 2020. Því er náð að mestu með miklum
og góðum árangri í eigin skógrækt og endurheimt eigin votlendis sem nemur 855 t CO₂. Það sem á vantar verður jafnað
með aðstoð innlendra aðila. 

Í ljósi þessa upplýsinga verður gripið til ýmissa ráðstafana á árinu 2021 til að minnka heildar-olíunotkun hafnarinnar. Þar
má nefna orkuskipti bíla�ota ásamt hvata til starfsfólks til orkuskipta auk þess sem stuðlað verði að grænni siglingamáta
dráttarbáta með aðstoð ker�s sem stöðugt vaktar og hefur eldsneytiseyðslu sýnilega fyrir notendum. 

Útstreymisbókhald vegna skipakoma hefur verið haldið frá árinu 2016. Útstreymisbókhald má �nna hér. Helstu
niðurstöður eru að kolefnislosun er 32% minni en árið áður. Er það vegna minni skipaumferðar árið 2020 en árið áður. 

Öryggismál
Faxa�óahafnir byggja nálgun sína á vottuðu ISO 45001 öryggisstjórnker�.  

Í því felst að öryggisreglur hafa verið settar á grundvelli virks áhættumats fyrir starfsemina og gilda þær reglur jafnt fyrir
starfsfólk og verktaka á vegum fyrirtækisins. 

Virk orsakagreining hjálpar til við að læra af reynslunni, koma í veg fyrir endurtekin atvik og uppfæra þau varnalög sem eru
til staðar. 

Faxa�óhafnir hafa viðhaldið virku ábendingarker� þar sem starfsfólk, viðskiptavinir og almenningur geta sent inn
ábendingar um það sem vel er gert og betur má fara. Í gegnum sama farveg koma allar skráningar um tjón, óhöpp og
mengunaratvik sem koma upp. 

Starfsfólki, stjórnendum og stjórn er haldið upplýstum um atvik sem orðið hafa og er lögðmikil áhersla á orsakagreiningu
atvika sem upp koma með það að markmiði að læra af og gera betur. 

Hér á eftir má sjá tölfræði helstu mála�okka samanborið við 2019. (Bláar súlur
eru 2019) 

Slys – næstum slys

Fjarveruslysin eru enn of mörg en þó hafa fæst þeirra verið alvarleg . Skyndihjálparslysin eru
vinnuaðferðatengd s.s. sorplosun, stunga, stigið í kapalspor og hlutur fellur á starfsmann. 

Við tökum öll meiðsli alvarlega en rannsökum sérstaklega þau alvarlegustu. Tilgangurinn er alltaf
að �nna tækifæri til að gera betur og koma í veg fyrir meiðsli og slys. 

Tjón – Óhöpp. 

Í fjórum tilfellum fór aðskotahlutur í skrúfu dráttarbáta en önnur
óhöpp orsökuðu  smáskemmdir á bátum við vinnu í er�ðum aðstæðum. Gott er að
ökutækjatjónum fækkaði úr 9 í 4 milli ára. 

Mengunartilvik

Flest mengunartilvik eru vegna olíu og eru smávægileg. Oftast eru þetta smátilvik sem valda
sjónmengun eða eitthvað sem hefur hellst niður á jörðu og verið þri�ð á eftir. Í gangi er átak að
aðstoða starfsemi annarra aðila á hafnarsvæðinu við að geta brugðist við hraðar og á meðvitaðri
hátt. Það átak hefur nú þegar skilað árangri. 

Gerlamengun er mæld reglulega í höfninni og eru þessi tilvik bæði í Vesturhöfn og uppruni
þekktur. 

Ábendingar – Kvartanir 2019-2020

Faxa�óahafnir leggja mikið upp úr því að fá sem �estar ábendingar um  hvað megi betur
fara. Flestar tilkynningar eru vegna öryggismála, enda áhersla hjá fyrirtækinu að tilkynna ef
eitthvað þarfnast athugunar.  

Auk þess koma ábendingar um umhver�ð okkar. Rétt er að benda á að lang�estar ábendingar
koma frá starfsfólki Faxa�óahafna. 

https://www.faxafloahafnir.is/utstreymisbokhald/
http://arsskyrsla2020.dev.kaliber.is/wp-content/uploads/2021/06/Vinnuvernd-Slys.png
http://arsskyrsla2020.dev.kaliber.is/wp-content/uploads/2021/06/Tjon-og-ohopp.png
http://arsskyrsla2020.dev.kaliber.is/wp-content/uploads/2021/06/Umhverfi-og-mengun.png
http://arsskyrsla2020.dev.kaliber.is/wp-content/uploads/2021/06/Abendingar-Kvartanir.png


Niðurlag
Covid-19 faraldurinn setti mark sitt á rekstur Faxa�óahafna á árinu 2020. Brugðist var við tekjutapi einkum með því að
draga úr framkvæmdum og náðist ásættanlegur rekstrarárangur á árinu en fyrirtækið skilaði hagnaði af reglulegri
starfsemi. 

Efnahagur Faxa�óahafna er sterkur og fyrirtækið er vel í stakk búið til að mæta ágjöf, eins og sýnilegt var á síðasta ári.
Vegna vaxtaumhver�s í lok árs 2020 var sú ákvörðun tekin að greiða upp langtímaskuldir fyrirtækisins og ber það nú engar
langtímaskuldir. 

Á árinu 2020 hófst vinna við mat á umhver�sáhrifum Sundahafnarsvæðisins í heild. Á þessu ári er fyrirliggjandi vinna um
skipulag svæðisins með tilliti til landnýtingar og þarfa fyrir frekari uppbyggingu. Áform um Sundabraut hafa verið kynnt og
ljóst að verði þau áform að veruleika munu áhri�n verða umtalsverð í Sundahöfn. Vinnu um skipulag Sundahafnasvæðis er
m.a. ætluð til að bregðast við þeim aðstæðum sem skapast, muni Sundabraut skera svæðið. Á Akranesi eru mikil tækifæri til
framtíðar. Áformað er að bæta hafnaraðstöðuna þar og tryggja að höfnin geti áfram þjónað vel sem �skihöfn en einnig að
líta til annarra tækifæra svo sem í ferðaþjónustu. Nokkrar komur farþegaskipa eru þegar bókaðar árið 2021 til Akraness. Á
Grundartanga verður áherslan á þróun iðngarðs með grænum áherslum. Innviðir eru afar góðir á Grundartanga, aðgangur
að góðri höfn sem hefur stækkunarmöguleika, aðgangur að raforku, góðum samgöngum og síðast en ekki síst að ö�ugu
vinnua�i. Nokkrir aðilar hafa lýst áhuga á framleiðslu vetnis og vetnisa�eiða á Grundartanga og verður þeim áhuga fylgt
eftir í samstar� Faxa�óahafna, Hvalfjarðarsveitar og Þróunarfélags Grundartanga. 

Faxa�óahafnir hafa góð tækifæri til að þróa sína starfsemi áfram. Drög voru lögð að nýju skipulagi sem leggur áherslu á
ferli eða tekjustrauma og hefur því verið fylgt eftir með innleiðingu á nýju ári. Ný öryggis-, heilsu og umhver�sstefna var
undirbúin á árinu og innleidd á nýju ári. Þróun og þjálfun mannauðs er tækifæri til að mæta nýjum tímum og unnið er skv.
nýjum vegvísi í þróun upplýsingatækni hjá Faxa�óahöfnum. Allt miðar að því að gera fyrirtækið sem best í stakk búið til að
mæta kröfum framtíðarinnar um góða og skilvirka þjónustu, kröfum og væntingum um öruggar, grænar og snjallar hafnir. 

 Reykjavík, 22. júní 2021

Magnús Þór Ásmundsson, 
hafnarstjóri.














































