
Lítil skel
Lítil skel
á litlu hafi. 
Þú heldur kannski, að pollurinn þinn sé 
hafið, þú heldur kannski, að allar bárur 
brotni
við strönd lítilla sæva,
að þegar lítil skel sekkur í lítið djúp
með allri áhöfn – sex malarsteinum –
sé ekki til annað haf
hafið mikla
haf dauðans.
Og faðir þinn kyssir þig, er hann fer til 
skips, og tekur ekki af baki sér svartan 
sjómannspokann. 
Eilífðarhafið 
er kannski 
lítill pollur. 
Einn dag segir dauðinn við lífið:
Ó, ljá mér skel þína, bróðir.

Jón úr Vör. f. 21. janúar 1917 - d. 4. mars 2000



Hafnir eru Íslendingum mikilvægar og hafnir Faxaflóahafna sf. gegna 
lykilhlutverki í flutningum til og frá Íslandi auk þess sem hafnarsvæðin 
eru mikilvægur þáttur samfélagsins, ekki síst í Reykjavík og á Akranesi.  
Rekstur Faxaflóahafna gekk vel á árinu 2017 og fyrirtækið hefur 
viðhaldið fjárhagslegum styrk sínum samhliða því að vinna að stórum og 
fjárfrekum verkefnum. Á síðustu tveimur árum hefur verið unnið að 

nýjum hafnarbakka utan Klepps, sem ætlað er að þjóna næstu kynslóð  flutningaskipa og að því 
verkefni loknu bíða stór og spennandi verkefni, sem ætlað er að styrkja enn frekar þessa 
mikilvægu innviði til lengri tíma.  Breyttir tímar og nýjar áskoranir kalla á að Faxaflóahafnir þróist 
samhliða, þetta má m.a. sjá í umhverfismálum, sem sífellt skipa stærri sess.  Á árinu 2017 náði 
fyrirtækið þeim góða áfanga að fá vottun á sitt umhverfisstjórnunarkerfi fyrst hafna á Íslandi.  
Næsta skref er að innleiða vottað öryggisstjórnunarkerfi enda mikilvægt að umhverfi og öryggi 
séu í forgrunni hafnarstarfseminnar.  Hafnarstarfsemin er nauðsynlegur þáttur og mikilvægur 
vettvangur atvinnulífs, hvort heldur er í fiskvinnslu og útgerð, vöruflutningum eða ferðaþjónustu. 
Hafnirnar eru atvinnusvæði sem hafa einnig aðdráttarafl þeirra sem vilja njóta nálægðar við 
fjölbreytt mannlíf. Það er því mikilvægt að vel sé staðið að umhverfismálum og öryggi 
starfsmanna, viðskiptavina og almennings sem fara um hafnarsvæðin. 

Það er staðreynd að hafnarrekstur hefur verið karllæg starfsemi og eru karlmenn í miklum 
meirihluta starfsfólks í dag en við sjáum fram á breytingar á því framtíðinni.  Hafnarstarfsemin 
getur klárlega hentað fólki af öllum kynjum og viljum við sjá fjölbreyttan hóp starfsmanna njóta 
sín hjá fyrirtækinu.  Í undirbúningi er að starfsemi Faxaflóahafna lúti vottaðri jafnlaunastefnu, 
sem tryggi öllum jöfn laun fyrir sömu vinnu.  Með því stefnum við að því að útrýma kynbundnum 
launamun hjá fyrirtækinu.

Á árinu 2016 var ákveðið að taka farþegagjöld af viðskiptavinum Faxaflóahafna.  Ákvörðunin var 
tekin og kynnt með þeim góða fyrirvara að álagning gjaldanna hæfist ekki fyrr en árið 2018, það 
hefur gengið eftir.  Þróun í hafsækinni ferðaþjónustu hefur verið hröð á síðustu árum hvort heldur 
er með auknum komum skemmtiferðaskipa eða siglingum hvalaskoðunarfyrirtækja.  Sú þróun 
kallar á bætta aðstöðu farþega bæði í Gömlu höfninni og í Sundahöfn.  Farþegagjald er því eðlileg 
tekjuöflun til að standa undir nauðsynlegum framkvæmdum og endurbótum, enda mikilvægt að 
hafsækinni ferðaþjónustu sé ætlað að þróast til lengri tíma við góðar aðstæður í höfnunum.

Hafnarsvæði Faxaflóahafna eru mismunandi.  Í Gömlu höfninni er útgerð og fiskvinnsla í bland 
við þjónustu við skip og ferðamenn, í Sundahöfn vöruflutningar og skemmtiferðaskip, á Akranesi 
fiskur og á Grundartanga flutningar vegna iðjuveranna þar.  Hvert svæði um sig skiptir miklu máli 
þó svo að starfsemin sé mismunandi.  Á Akranesi hefur tekist að verja óhagfellda þróun í löndun á 
fiski og vilji er til að gera betur þannig að fleiri nýti sér kosti þeirrar ágætu fiskihafnar.  
Ferðaþjónusta gæti einnig verið áhugaverður vaxtarbroddur þar.  Á Grundartanga hefur 
Þróunarfélag Grundartanga unnið að framtíðarstefnu fyrir svæðið, sem m.a. byggi á þeim kostum 
sem Grundartangi hefur að bjóða fyrir fjölbreytta starfsemi en með lágmarks umhverfisáhrifum.

Tækifærin á hafnarsvæðum Faxaflóahafna eru mörg og mikilvægt að nýta þau sem best.  
Skynsamleg nýting lands í þágu hafnarstarfseminnar er þjóðhagslega mikilvæg, eigendum 
fyrirtækisins nauðsyn og forsenda öflugs athafna- og atvinnulífs.  Faxaflóahafnir eru í stakk búnar 
til að verða áfram hornsteinn í samstarfi sveitarfélaga sem vilja ná árangri íbúunum til heilla.

Kristín Soffía Jónsdóttir,
stjórnarformaður

Ávarp stjórnarformanns
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Á liðnu ári fögnuðu Faxaflóahafnir sf. því að 100 ár voru liðin frá 
verklokum framkvæmda við Gömlu höfnina.  Sú framkvæmd markaði 
tímamót í íslensku samfélagi.  Í byrjun 20. aldar urðu þáttaskil í 
íslensku samfélagi með tilkomu heimastjórnar þar sem Íslendingar 
tóku í eigin hendur uppbyggingu mikilvægra innviða, sem þær 
kynslóðir sem eftir fylgdu hafa  notið góðs af.  Fyrstu tveir áratugir 

20. aldar voru í raun þjóðarátak til sjálfstæðis og þar gegndi uppbygging Gömlu hafnarinnar
veigamiklu hlutverki.  Gerð Gömlu hafnarinnar hafði einnig mikil áhrif á þróun atvinnulífs og
byggðar í Reykjavík og þau áhrif eru enn til staðar bæði í Gömlu höfninni og Sundahöfn, sem tók
við sem megingáttvöruflutninga til og frá landinu fyrir liðlega 50 árum.

Þessara tímamóta var minnst með ýmsum hætti og áhersla lögð á að rifja upp sögu og þróun 
hafnarinnar, en ekki síður mikilvægi starfseminnar á hafnarsvæðunum. Síðustu árin hafa 
umhverfismál orðið sífellt mikilvægara viðfangsefni, enda fjölmargir umhverfisþættir sem snerta 
rekstur hafnarmannvirkja og byggingu þeirra.  Það var því sérstakt ánægjuefni að ná þeim 
áfanga á árinu að taka upp vottað umhverfisstjórnunarkerfi fyrst hafna á Íslandi.  Innleiðing á 
slíku kerfi leggur þær skyldur á herðar fyrirtækinu að starfa í samræmi við þær kröfur sem gerðar 
eru og þar skiptir mestu að allir sem koma að málum fylgi öguðu vinnulagi svo árangur skili sér. 
Umhverfismál eru langtímaverkefni og stefnan annars vegar sú að hafa jákvæð áhrif á það sem 
kostur er og hins vegar að lágmarka umhverfisáhrif af rekstri og gerð hafnarmannvirkja.

Á árinu 2017 gekk rekstur Faxaflóahafna vel.  Með auknum flutningum og vaxandi komum 
skemmtiferðaskipa varð tekjuauki af starfseminni.  Unnið var að gerð nýs hafnarbakka utan 
Klepps, sem þjóna mun næstu kynslóð flutningaskipa auk þess sem unnið var að undirbúningi 
skipulags á þeim hluta Sundahafnar sem er til þróunar. Mikilvægt er að hafa í huga að sú 
aðstaða sem er í Sundahöfn gegnir lykilhlutverki í innflutningi og útflutningi á landinu og slíkri 
aðstöðu verður ekki komið upp annars staðar nema á löngum tíma og með verulegri fjárfestingu.  
Umhverfislega er staðsetning þessara flutninga hagkvæm og með góðri nýtingu lands, á 
Sundahöfn að geta þjónað mikilvægu hlutverki sínu til langs tíma. 

Á starfssvæði Faxaflóahafna er starfsemin á hafnarsvæðunum uppspretta athafna- og atvinnulífs, 
sem er þeim sveitarfélögum, sem eru eigendur fyrirtækisins mikilvæg.  Það er fjölbreytt og 
spennandi verkefni að finna þær leiðir sem styðja við þróun atvinnulífs í sátt við íbúana og 
umhverfið.  Tækifærin eru og verða fyrir hendi, en mikilvægt að stefnan sé vel skilgreind þannig 
að hámarksárangur náist og að hafnarsvæðin hafi þau jákvæðu áhrif sem þessir mikilvægu 
innviðir eiga að skila.  Við upphaf hafnargerðar fyrir 100 árum var lagður hornsteinn að 
sjálfstæði landsins.  Öflug hafnarstarfsemi er enn sem fyrr snar þáttur í að viðhalda og styrkja 
þann grundvöll sem kynslóð síðustu aldar lagði.

Gísli Gíslason,
hafnarstjóri

Ávarp hafnarstjóra
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Inngangur
Árið 2017 markaði þau tímamót í starfsemi Faxaflóahafna sf. að 100 ár voru frá verklokum 
hafnarframkvæmda við Gömlu höfnina í Reykjavík árið 1917. Þeirra tímamóta var minnst með 
ýmsum hætti en hafnargerð í Reykjavík hafði veruleg áhrif á þróun og vöxt höfuðborgarinnar. 
Enn í dag er starfsemi hafnanna, í Gömlu höfninni og í Sundahöfn, höfuðborginni mikilvæg. Með 
sameiningu hafna við Faxaflóa árið 2005, undir nafni Faxaflóahafna, var stigið mikilvægt skref í 
rekstri og uppbyggingu þessara mikilvægu innviða. Á þeim 13 árum sem Faxaflóahafnir hafa 
starfað hefur afkoma félagsins verið góð og stór verkefni leyst án stuðnings eða styrkja opinberra 
aðila. Fjárhagsstaða fyrirtækisins hefur verið sterk enda er það forsenda þess að fyrirtækið geti 
leyst verkefni sín til lengri tíma. Aukin umsvif og hækkandi tekjur samhliða lágum 
langtímaskuldum hafa styrkt fjárhagsstöðu fyrirtækisins, sem er þannig sjálfbært um 
nauðsynlegustu framkvæmdir þess og endurbætur. Markviss uppbygging og viðhald mannvirkja 
er hins vegar forsenda öflugra atvinnulífs á starfssvæðum fyrirtækisins.

Rekstur Faxaflóahafna var á árinu 2017 betri en lagt var upp með í fjárhagsáætlun ársins. Tekjur 
voru umfram áætlun og rekstur innan marka fjárhagsáætlunar að því undanteknu að óvænt álögð 
gjöld vegna lífeyrismála drógu úr jákvæðri afkomu.

Eignaraðilar Faxaflóahafna sf. og eignarhlutir þeirra voru í lok desember 2017 
eftirfarandi:

75,5551%

10,7793%
9,3084%

4,1356%

Reykjavíkurborg 
Akraneskaupstaður 
Hvalfjarðarsveit 
Borgarbyggð 
Skorradalshreppur 0,2216%
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Stjórn fyrirtækisins
Á aðalfundi Faxaflóahafna sf. þann 26. maí 2017 voru eftirtaldir aðilar skipaðir í stjórn
fyrirtækisins:

Frá Reykjavíkurborg:

Aðalmenn: Dagur B.
Eggertsson,
formaður

S. Björn Blöndal,
varaformaður

Líf Magneudóttir

Þórlaug
Ágústsdóttir

Marta
Guðjónsdóttir
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Varamenn: Gunnar
Alexander
Ólafsson

Elín Oddný
Sigurðardóttir

Elsa Hrafnhildur
Yeoman

Eva Lind
Þuríðardóttir

Halldór
Halldórsson

Frá Akraneskaupstað:

Aðalmaður: Einar
Brandsson

Varamaður: Ólafur
Adolfsson

Áheyrnarfulltrúi: Ingibjörg
Valdimarsdóttir

Frá Hvalfjarðarsveit:

Aðalmaður: Björgvin
Helgason

Varamaður: Arnheiður
Hjörleifsdóttir

Frá Borgarbyggð og Skorradalshreppi:

Aðalmaður: Magnús Smári
Snorrason

Varamaður: Árni
Hjörleifsson

Áheyrnarfulltrúi starfsmanna kosinn af starfsfólki:

Aðalmaður: Þorsteinn Freyr
Friðbjörnsson

Varamaður: Júlíus Víðir
Guðnason

Kristín Soffía Jónsdóttir tók sæti Dags B. Eggertssonar sem formaður stjórnar í 
septembermánuði 2017.



Afkoma ársins 2017
Afkoma ársins 2017 var viðunandi og reyndar betri en fjárhagsáætlun ársins gerði ráð fyrir.  
Rekstrartekjur Faxaflóahafna árið 2017 voru  3.692,1 mkr. sem  8,2% hækkun reglulegra tekna á 
milli áranna 2016 og  2017. Hækkunin á milli ára nemur  282,6 mkr.  Þeir megintekjuliðir 
ársins sem eru yfir því sem áætlað var eru vörugjöld þ.m.t. tekjur vegna siglingaverndar, 
skipagjöld og hafnarþjónusta.

Rekstrargjöld Faxaflóahafna árið 2017 voru 3.095,1 mkr. og hækka að krónutölu á milli ára um 
389,9 mkr. eða um 14,4%. Ef ekki hefði komið til framlag til lífeyrissjóða að fjárhæð 322,3 mkr. 
hefði hækkun rekstrargjalda á milli ára verið óveruleg.

Heildareignir 2017 námu 14,9 Ma.kr. þar af námu fastafjármunir 12,9 Ma.kr. og veltufjármunir 
2,0 Ma.kr.
Heildarskuldir voru 1,5 Ma.kr. en þar af voru langtímaskuldir alls 715,0 mkr. Handbært fé frá 
rekstri í lok árs 2017 var 1,6 Ma.kr. og í samræmi við það sem ráð var fyrir gert. Handbært fé í 
árslok nam 1,4 Ma.kr. Fjárfestingar voru í heildina 1,7 Ma.kr.
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Fjárfestingar og framkvæmdir á árinu 2017
Skipting fjárfestinga eftir hafnarsvæðum er eftirfarandi:

m.kr. %

Gamla höfnin 460,8 26,6%

Sundahöfn 957,0 55,3%

Grundartangi 250,9 14,5%

Akranes 44,9 2,6%

Borgarnes 0,0 0,0%

Annað 17,6 1,0%

Alls: 1.731,2 100,0%
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☸

☸

☸

☸

☸

Í Gömlu höfninni í Reykjavík var unnið að endurnýjun viðlegubakka við Norðurgarð og 
var það stærsta einstaka verkefnið í Gömlu höfninni. Unnið var að endurhönnun á hluta 
rafdreifikerfis hafnarinnar, unnið við endurnýjun hluta neðstu hæðar Bakkaskemmu, 
endurbætur gerðar á Grandagarði og bætt við göngubryggjur í Vesturbugt.

Í Sundahöfn var áfram unnið að byggingu nýs viðlegubakka utan Klepps. Verkefnið er 
viðamesta verkefni hafnarinnar og lýkur væntanlega á árinu 2019. Þá var unnið að 
undirbúningi yfirborðsfrágangs í tengslum við nýjan bakka utan Klepps og 
skipulagsvinnu farmstöðvarinnar í Sundahöfn og á Kleppslandi. Nýr viðlegubakki utan 
Klepps er stórt verkefni, sem gert er ráð fyrir að þjóni hluta Sundahafnar til næstu 
áratuga með dýpi og aðstöðu fyrir stærri skip en hingað til hafa verið notuð í 
flutningum til og frá Íslandi. Með framkvæmdinni er búið í haginn fyrir 
framtíðarhlutverk Sundahafnar, sem megingátt vöruflutninga til og frá Íslandi næstu 
áratugi.

Á Grundartanga var unnið við nýjan kantbita Tangabakka, hækkun þekju og baklands. 
Gengið var frá einni lóð og henni úthlutað i samræmi við samkomulag Faxaflóahafna og 
Eimskipa.

Á Akranesi hófst undirbúningur að endurnýjun og lengingu fremsta hluta 
Aðalhafnargarðs. Meginþungi framkvæmda verður hins vegar árið 2019.

Við Sævarhöfða var hafist handa við landgerð á grundvelli samkomulags Faxaflóahafna 
sf. og Björgunar ehf., en Faxaflóahafnir hafa nú selt landið við Sævarhöfða til 
Reykjavíkurborgar. Eftir sem áður munu Faxaflóahafnir ljúka áður umsömdum 
landgerðaráföngum á árinu 2019. Með þeirri landgerð sem hafin er í Sævarhöfða og 
þeim áföngum sem síðar verður farið í er ljóst að sú hafnaraðstaða sem þar hefur verið 
nýtt er að lokast
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Skipulags- og lóðamál
Unnið var að undirbúningi deiliskipulags svæðisins utan Klepps. Auk skipafélaganna, Samskipa 
og Eimskipa hafa allmörg fyrirtæki sótt um lóðir á svæðinu utan Klepps, sem er um tíu hektarar 
að stærð. Sú kvöð er á svæðinu í aðalskipulagi að fyrirhuguð lega Sundabrautar liggur þvert yfir 
það með allt að fjögurra hektara helgunarsvæði. Þá hefur verið skoðað hvort koma megi 
lögreglunni í Reykjavík, Ríkislögreglustjóra og embætti tollgæslunnar fyrir á lóð Klepps.

Í Örfirisey hafa skipulagsmál verið til umfjöllunar og var stærsta verkefnið þar deiliskipulag 
svonefnds Línbergsreits. Samkomulag er þar í gildi milli Faxaflóahafna og lóðarhafa um 
skipulagningu á um 30.000 m² reit. Örfirisey hefur á síðustu árum tekið breytingum. Breytingar 
hafa orðið í útgerð og fiskvinnslu og skilgreining á hugtakinu “hafnsækin starfsemi” ekki sú 
sama og áður var. Með fullvinnslu sjávarafla, nýrri tækni og vinnsluaðferðum má segja að 
hafnsækin starfsemi muni á komandi árum tengjast þróun og hugviti í sjávarútvegi. Þar getur 
Örfirisey áfram gegnt veigamiklu hlutverki í sjávarútvegi sem þekkingarmiðstöð og uppspretta 
nýrra tækifæra. Unnið var að skipulagsmálum vegna vita við Sæbraut og gert ráð fyrir að vitinn 
verði kominn í notkun árið 2018.

Fyrir liggja forsendur deiliskipulags á svonefndum Tollvörugeymslu- og Kassagerðarreit við 
Héðinsgötu og Köllunarklettsveg, en áður en eiginleg skipulagsgerð hefst er beðið 
húsakönnunar. Þá liggur fyrir samþykkt deiliskipulag á grundvelli tillögu Yrkis arkitekta um 
aðstöðu fyrir farþega hafsækinnar ferðaþjónustu við Suðurbugt. Einnig liggur fyrir forsenda 
deiliskipulags sem gerir ráð fyrir aðstöðu farþega skemmtiferðaskipa á Miðbakka. Áfram verður 
unnið að útfærslu þeirra hugmynda. Á Akranesi hefur verið til skoðunar stækkun aðstöðu vegna 
mögulegrar þróunar hafnarinnar, en hluti mannvirkja og þá aðallega fremsti hluti 
Aðalhafnargarðsins kallar á viðhald og endurnýjun. Meginverkefnið hefur falist í breytingu á 
aðalskipulagi þannig að unnt verði að endurnýja fremsta hluta Aðalhafnargarðsins og lengja 
hann. Löndun á fiski í Akraneshöfn hefur dregist verulega saman síðustu ár auk þess sem 
smábátaútgerð hefur þar átt undir högg að sækja eins og víða á landinu.
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Umhverfismál
Sem fyrr hafa umhverfismál verið vaxandi þáttur í starfsemi Faxaflóahafna. Árið 2006 var grænt 
bókhald tekið upp og síðustu ár hafa verið framkvæmdar sjávargæðamælingar á hafnarsvæðum 
fyrirtækisins. Þá var umhverfisstefna Faxaflóahafna endurskoðuð og á grundvelli hennar var 
umhverfisstjórnunarkerfi fyrirtækisins vottað, sem er veigamikill áfangi. Faxaflóahafnir eru því 
fyrst íslenskra hafna til að taka upp umhverfisstjórnunarkerfi, sem undirstrikar mikilvægi þessa 
málaflokks í starfseminni. Vottunin er samkvæmt staðlinum ISO 14001 og viðeigandi að á 100 
ára afmæli Gömlu hafnarinnar hafi þessi áfangi náðst. Í undirbúningi er síðan að fá vottun á 
öryggisstjórnunarkerfi Faxaflóahafna sf.

Árið 2016 samþykkti stjórn Faxaflóahafna sf. að öll skip sem tengst geta landrafmagni verði að 
tengjast. Á þeim grundvelli hefur verið unnið að úttektum á rafdreifikerfi hafnarinnar og 
undirbúið að styrkja lágspennukerfið í Gömlu höfninni, en á Akranesi hefur tenglum verið bætt 
við núverandi kerfi. Samhliða því hefur verið unnið að öflun upplýsinga um háspennukerfi, sem 
fyrirsjáanlegt er að muni þjóna stærri skipum í framtíðinni með það að markmiði að draga úr 
losun koltvísýrings og brennisteins eins og kostur er. Ísland hefur í loftslagsmálum undirgengist 
skuldbindingar samkvæmt Parísarsamningnum um loftslagsmál og til þess að ná árangri á þeim 
vettvangi er ljóst að hafnir og útgerðaraðilar verða að taka þær skuldbindingar alvarlega. Þrátt 
fyrir að sjóflutningar séu almennt hagkvæmur flutningamáti þá eru tækifæri til að gera mun betur 
en gert er í dag á þessu sviði. Stjórn Faxaflóahafna sf. hefur ályktað um að bann verði sett við 
notkun svartolíu í Norðurhöfum og fyrirtækið undirritað yfirlýsingar þess efnis.
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Tölfræði
Helstu tölur varðandi flutninga, afla og skipakomur sýna að vöruflutningar hafa aukist og tekjur af 
vörugjöldum vaxið um 10,5% á milli ára. Flutningar í tonnum talið jukust um 4,1% og voru alls 
liðlega 3,6 milljónir tonna. Hægt og bítandi hefur innflutningur aukist, en útflutningur verið 
nokkurn veginn sá sami í tonnum talið. Merkjanleg aukning var í svonefndum milliflutningum 
(transit) en það er vara sem flutt er til landsins og út aftur. Aðallega er um að ræða vöru sem fer á 
milli Evrópu og Bandaríkjanna með viðkomu á Íslandi.
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Ofangreind mynd sýnir þróun flutninga miðað við magn í tonnum. Hins vegar sýnir myndin hér að 
neðan þróun í gámaeiningum. Þegar skoðuð er þróun gámaflutninga, sem mældir eru í TEU – 
einingum (Twentyfoot Equivilent Unit) þá má sjá að verulegur vöxtur hefur orðið síðustu ár. Fjöldi 
gámaeininga var á árinu 2017 alls 350.000 TEU sem er um 75% aukning frá árinu 2011. Aukningin 
í gámaeiningum á milli áranna 2016 og 2017 var 13,6%. Þar sem innflutningur er meiri en 
útflutningur og Ísland endastöð varnings þá nýtast ekki allir gámar til útflutnings og því verður að 
flytja þá tóma út aftur.

Heildarafli sem landaður var hjá Faxaflóahöfnum var minni en árið 2016. Í Reykjavík er 
uppistaðan í aflanum bolfiskur en á Akranesi er uppistaðan í lönduðum afla uppsjávarfiskur. Á 
árinu 2017 var verkfall sjómanna sem þýddi að nánast enginn afli kom á land í janúarmánuði og 
með breytingu á stjórnun fiskveiða var gert heimilt að flytja um 30% af óveiddum kvóta yfir á 
næsta fiskveiðiár. Í ljósi stöðu íslensku krónunnar virðist sem nokkur tilflutningur aflaheimilda 
hafi átt sér stað á milli tímabila.



Landaður
afli

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reykjavík 112.988 125.492 117.489 126.586 131.246 117.779 106.456 99.545

Akranes 34.717 34.216 46.359 28.610 21.884 28.839 5.905 19.370

Alls 147.705 159.708 163.848 155.196 153.130 146.618 112.361 118.915

Á árinu 2017 komu alls 1.516 skip yfir 100 brt. til Faxaflóahafna og er það fjölgun á milli ára um 
14 skip. Þar af voru skemmtiferða skip 135 og farþegar með þeim um 128.000.

Veruleg aukning hefur orðið á síðustu árum í fjölda brúttótonna m.a. vegna komu stærri 
skemmtiferðaskipa. Brúttótonnafjöldi skipa á árinu 2017 var 11,2 milljónir tonna og var 
aukningin um 20%.



Þróun varðandi komur skemmtiferðaskipa og farþega er sú sama og undanfarin ár og fjölgar 
bæði skipakomum og farþegum. Tekjur af skemmtiferðaskipum voru á árinu 2017 um 9% af 
heildartekjum, en þar á móti er kostnaður af þjónustu og dráttarbátum



Að auki um 15 sumarstarfsmenn í Bækistöð og 2-3 til afleysinga í hafnarþjónustu yfir 
sumarmánuðina.

Ástæða er til að færa starfsfólki Faxaflóahafna þakkir fyrir vel unnin störf og hlutdeild þeirra í 
ágætum árangri árið 2017.

Í lok árs 2017 voru 67 fastráðnir starfsmenn hjá Faxaflóahöfnum sf. að teknu tilliti til 
sumarafleysinga og sumarstarfa í Bækistöð eru ársstörf innan fyrirtækisins um 77.

Störf 2013 2014 2015 2016 2017

Hafnarþjónusta 32 32 32 31 32

Bækistöð 13 13 13 12 12

Tæknideild 3 3 3 3 4

Skrifstofa 12 13 12 13 12

Húseignir 2 2 2 2 2

Siglingavernd –
Umhverfismál

1 1 5 5 5

Alls 63 64 67 66 67



☸

☸

☸

Ýmis verkefni
Hér á eftir fer upptalning nokkurra verkefna sem unnið var að á árinu 2017:

Á árinu var boðið upp á ýmsa viðburði í tengslum við þau tímamót að 100 ár voru liðin 
frá verklokum við Gömlu höfnina árið 1917. M.a. var myndasýning á Miðbakka tileinkuð 
þessum tímamótum auk þess sem ljósmyndasýning var sett upp í Ráðhúsi Reykjavíkur. 
Þá var boðið upp á sögugöngu um hafnarsvæðin í Reykjavík og á Akranesi.

Gerðir voru tveir þættir um Faxaflóahafnir sf. í samstarfi við sjónvarpsstöðina 
Hringbraut þar sem sögu og starfsemi fyrirtækisins voru gerð skil.

Samþykkt var að efna til samkeppni um listaverk í Gömlu höfninni til að minnast 
atvinnuþátttöku kvenna við höfnina. Niðurstaða samkeppninnar lá fyrir í 
nóvembermánuði og var dómnefnd sammála um að hlutskarpast væri verkið Tíðir. Bak 
við það standa Hulda Rós Guðnadóttir, myndlistarmaður, Hildigunnur Sverrisdóttir, 
arkitekt, og Gísli Pálsson fornleifafræðingur.
Fyrirhugað er að verkið verði sett upp í Vesturbugt þegar framkvæmdir á svæðinu leyfa.

Unnið var áfram að gerð eigendastefnu Faxaflóahafna sf. þar sem fram
verða dregin meginmarkmið í starfsemi fyrirtækisins, skyldur þess og fjárhagsleg viðmið.

Faxaflóahafnir sf. eru stærsti hluthafi í Eignarhaldsfélaginu Speli ehf., sem á og rekur 
Hvalfjarðargöng. Spölur mun ljúka verkefni sínu að greiða upp kostnað við gerð 
Hvalfjarðarganga síðla sumars eða í byrjun hausts 2018. Þar með lýkur þátttöku 
Faxaflóahafna í því verkefni, en umræða er um nauðsyn þess að endurbæta veginn um 
Kjalarnes og gerð nýrra ganga þannig að öryggi vegfarenda sé sem best tryggt.

Hafnarhúsið í Reykjavík, sem byggt var á árunum 1934 -1938, þarfnast endurbóta, en 
viðbygging sem byggð var á húsið upp úr 1960 hefur ekki staðist tímans tönn. Fyrir 
liggur að taka ákvörðun um framtíðarhlutverk hússins.

☸

☸

☸
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Niðurlag
Starfsemi Faxaflóahafna sf. hefur víðtæk áhrif í þeim sveitarfélögum þar sem fyrirtækið er með 
virk hafnarsvæði. Í Reykjavík eru þúsundir starfsmanna innan hafnarsvæðanna í Gömlu höfninni 
og Sundahöfn. Á Akranesi er mikilvægt að verja stöðu hafnarinnar sem fiskihafnar auk þess sem 
hafnaraðstaðan þjónar sem viðleguaðstaða skipa sem eru að taka um borð nýjustu tækni í 
meðhöndlun á afla. Stærstur hluti tekna Hvalfjarðarsveitar kemur af starfseminni á Grundartanga, 
en atvinnusvæðið þar skapar liðlega 1.000 föst störf auk afleiddra starfa. Atvinnulífið á 
hafnarsvæðum Faxaflóahafna á einnig sinn þátt í að stækka atvinnusvæðið beggja vegna 
Hvalfjarðar, sem kemur íbúum höfuðborgarsvæðisins og suðurhluta Vesturlands til góða. Nú 
þegar liðlega 100 ár eru liðin frá byggingu Gömlu hafnarinnar í Reykjavík þá hefur 
hafnarstarfsemin enn mikil áhrif á athafna- og atvinnulíf eins og verið hefur frá lokum 
hafnargerðar. Til þess að hafnir Faxaflóahafna gegni hlutverki sínu áfram á komandi áratugum er 
mikilvægt að byggt sé upp af framsýni með það leiðarljós að starfsemin sé í sátt við umhverfi 
sitt. Á komandi árum þarf að leysa stór verkefni og án vafa munu ný tækifæri kalla á 
framkvæmdir og lausnir, sem mikilvægt er að sinna. Þess vegna þurfa Faxaflóahafnir að halda 
fjárhagslegum styrkleika sínum og eigendur fyrirtækisins að hafa skýra stefnu um hlutverk þess 
og framtíðarverkefni.
Við stofnun Faxaflóahafna sf. settu eigendur sér metnaðarfull markmið, sem almennt hafa gengið 
eftir, en ávallt er nauðsynlegt að skoða og endurskoða hvernig ná megi bestum árangri í þágu 
eigenda og viðskiptavina hafnarinnar. Á hafnarsvæðunum verða til tækifæri sem mikilvægt er að 
nýta til hagsbóta fyrir samfélagið.
Reykjavík, 25. apríl 2018
Kristín Soffía Jónsdóttir,
formaður stjórnar Faxaflóahafna sf.
Gísli Gíslason,
hafnarstjóri
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Skýrsla og áritun hafnarstjórnar og hafnarstjóra

Reykjavíkurborg

Akraneskaupstaður

Hvalfjarðarsveit

Borgarbyggð

Skorradalshreppur

Faxaflóahafnir sf. annast rekstur hafna og hafnarsvæða á Akranesi, Borgarnesi,
Grundartanga og Reykjavík.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam hagnaður félagsins um 653 millj. kr. Eigið fé félagsins
í árslok 2017 nam um 13.310 millj. kr., en nam um 13.028 millj. kr. í byrjun árs. Stjórn
félagsins mun á aðalfundi gera tillögu um arðgreiðslu til eigenda en að öðru leyti er
vísað til ársreiknings varðandi fjárhagsstöðu félagsins og rekstur þess á liðnu ári.

Stöðugildi hjá Faxaflóahöfnum sf. voru að jafnaði 77 og launagreiðslur félagsins námu
um 743 millj. kr. á árinu.

Hluthafar voru fimm í árslok, eins og í ársbyrjun og eru þeir eftirfarandi:

75,5551%

10,7793%

9,3084%

4,1356%

0,2216%

Vísað er til ársreiknings um ráðstöfun hagnaðar og breytingar á eigin fé félagsins.
Hafnarstjóri og hafnarstjórn staðfesta hér með ársreikning Faxaflóahafna sf. fyrir árið
2017 með undirritun sinni.

Reykjavík, 9. mars 2018
Stjórn:

Hafnarstjóri:
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Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Faxaflóahafna sf.

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Faxaflóahafna sf. („félagið“) fyrir árið 2017.
Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit,
upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 31.
desember 2017 og afkomu þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2017, í samræmi
við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar
samkvæmt stöðlunum er lýst frekar í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun
ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð félaginu í samræmi við siðareglur fyrir
endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðisskyldur okkar í samræmi við
þær reglur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna
til að byggja álit okkar á.

Aðrar upplýsingar í ársskýrslu

Stjórn og hafnarstjóri bera ábyrgð á öðrum upplýsingum. Aðrar upplýsingar eru
ársskýrsla að undanskildum ársreikningi og áritun okkar á hann. Álit okkar á
ársreikningnum nær ekki til annarra upplýsinga og við staðfestum þær ekki á neinn
hátt.

Í tengslum við endurskoðun okkar á ársreikningnum ber okkur að lesa aðrar
upplýsingar í ársskýrslu þegar þær liggja fyrir og meta hvort þær séu í verulegu
ósamræmi við ársreikninginn eða aðra þekkingu sem við höfum aflað okkur við
endurskoðunina eða virðast verulega rangar. Ef við, á grundvelli vinnu okkar, ályktum
að verulegar rangfærslur séu í öðrum upplýsingum ber okkur að skýra frá því.
Ársskýrslan liggur ekki fyrir við áritun okkar á ársreikninginn en við munum fá hana
afhenta til yfirferðar áður en hún verður gefin út.

Ábyrgð stjórnar og hafnarstjóra á ársreikningnum
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Stjórn og hafnarstjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í
samræmi við lög um ársreikninga og fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til
að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem
er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og hafnarstjóra að leggja mat á rekstarhæfi félagsins
og upplýsa, eftir því sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll
reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema þau ætli annað hvort að leysa
félagið upp eða hætta starfsemi þess, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að
gera það.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án
verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun
endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst áreiðanleiki en ekki
trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni
alltaf leiða í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram
vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt
gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins taka á
grundvelli hans.

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt
faglegri dómgreind og viðhöfum faglega gagnrýni. Að auki:

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er

vegna sviksemi eða mistaka, skipuleggjum og framkvæmum

endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum

endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á.

Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að

uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri,

fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé

framhjá innra eftirliti.

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja

viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits

félagsins.

Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og

tengdar skýringar séu viðeigandi.

Ályktum við um hvort notkun stjórnar og hafnarstjóra á forsendu reikningsskilanna

um rekstrarhæfi sé viðeigandi og metum, á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort

aðstæður séu til staðar sem valdið gætu verulegum vafa um rekstrarhæfi félagsins.

Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur, í áritun okkar, að vekja

sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða, ef slíkar skýringar eru

ófullnægjandi, að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á

endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Samt



sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert félagið órekstrarhæft.

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að

meðtöldum skýringum, og hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af

undirliggjandi viðskiptum og atburðum.

Við upplýsum stjórn og endurskoðunarnefnd meðal annars um áætlað umfang og
tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem upp kunna að koma í
endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti.

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við
samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru
veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og
koma ekki fram í skýringum.

Reykjavík, 9. mars 2018

KPMG ehf.



Rekstrarreikningur ársins 2017

Vörugjöld

Aflagjöld

Skipagjöld

Eignatekjur

Hafnarþjónusta

Siglingavernd

Aðrar tekjur

Hafnarvirki

Eignagjöld

Hafnarþjónusta

Skrifstofu- og
stjórnunarkostnaður

Siglingavernd

Gjaldfært uppgjör
við Brú lífeyrissjóð

Afskriftir

Fjárhagsáætlun

Skýr. 2017 2017 2016

Rekstrartekjur

1.420.912 1.300.828 1.286.440

147.715 230.000 228.072

397.477 337.312 305.395

776.704 849.496 828.437

601.311 496.382 452.465

345.335 292.375 307.392

2.639 0 1.341

3 3.692.093 3.506.393 3.409.542

Rekstrargjöld

514.973 577.412 504.891

409.295 470.126 412.552

506.450 487.509 453.437

365.944 378.349 340.084

253.849 245.096 229.988

21 322.275 0 0

10 722.331 830.000 764.238

3.095.117 2.988.492 2.705.191
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Hagnaður fyrir
fjármagnsliði

Vaxtatekjur og
verðbætur

Vaxtagjöld og
verðbætur

Arður af
eignarhlutum í
félögum

Gengismunur

Hagnaður vegna
sölu á landi

Hagnaður ársins

596.977 517.901 704.351

Fjármagnsliðir

56.577 92.046 87.206

( 47.647) ( 66.480) ( 56.920)

5 7.210 0 8.121

2 299 0 29

16.439 25.566 38.436

Óreglulegir liðir

18 40.000 0 0

15 653.415 543.467 742.788

Fjárhæðir eru í þúsundum króna



Efnahagsreikningur 31. desember 2017

Fasteignir og lóðir

Hafnir og mannvirki

Gatnakerfi

Bátar, bifreiðar, áhöld og
tæki

Eignarhlutir í félögum

Langtímakröfur

Næsta árs afborgun
langtímakrafna

Viðskiptakröfur

Aðrar kröfur

Handbært fé

Skýr. 2017 2016

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir:

3.085.782 2.889.196

8.321.994 7.479.744

566.487 930.637

182.593 215.350

4,10 12.156.856 11.514.927

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

5,12 131.330 179.437

6,13,19 591.945 696.310

723.275 875.747

Fastafjármunir samtals 12.880.131 12.390.673

Veltufjármunir

6,13,19 284.861 250.926

7 332.466 297.841

237 12.935

1.354.093 1.428.275

Veltufjármunir samtals 1.971.658 1.989.978
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Óráðstafað eigið fé

Langtímaskuldir

Næsta árs afborganir
langtímaskulda

Viðskiptaskuldir

Ógreitt framlag til Brúar
lífeyrissjóðs

Ýmsar skammtímaskuldir

Eignir samtals 14.851.789 14.380.652

Eigið fé

15 13.310.165 13.027.750

Langtímaskuldir

16 715.030 794.826

Skammtímaskuldir

16 93.575 96.106

274.019 352.446

21 322.275 0

136.725 109.525

Skammtímaskuldir samtals 826.594 558.076

Skuldir samtals 1.541.624 1.352.902

Skuldir og eigið fé samtals 14.851.789 14.380.652

Fjárhæðir eru í þúsundum króna



Sjóðstreymisyfirlit ársins 2017

Hagnaður ársins

Söluhagnaður
rekstrarfjármuna

Afskriftir

Verðbætur
langtímalána

Verðbætur í
eignarhlutum í
félögum

Verðbætur
langtímakrafna

Skammtímakröfur,
hækkun

Skammtímaskuldir,
hækkun

Fjárfesting í
varanlegum
rekstrarfjármunum

Söluverð varanlegra
rekstrarfjármuna

Fjárhagsáætlun

Skýr. 2017 2017 2016

Handbært fé frá rekstri

15 653.415 543.467 742.788

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:

( 41.820) 0 ( 831)

4,10 722.331 830.000 764.238

15.074 0 20.199

( 893) 0 ( 1.057)

( 17.367) 1.243 ( 15.406)

Veltufé frá rekstri 1.330.742 1.374.710 1.509.931

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

( 21.926) 0 ( 76.906)

271.048 0 92.929

249.122 0 16.023

Handbært fé frá rekstri 1.579.864 1.374.710 1.525.954

Fjárfestingarhreyfingar

10 ( 1.731.164) ( 1.855.000) ( 1.934.802)

42.603 0 2.853
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Breyting á
eignarhlutum í
félögum

Lóðasala
(lóðaúthlutun)

Veitt skuldabréfalán

Afborganir
langtímakrafna

Greiddar afborganir
langtímalána

Greiddur arður

Lækkun á handbæru
fé

Handbært fé í
ársbyrjun

Handbært fé í árslok

49.000 0 ( 750)

366.120 474.000 678.474

( 165.446) ( 174.589) ( 378.398)

253.242 262.000 217.118

Fjárfestingarhreyfingar ( 1.185.645) ( 1.293.589) ( 1.415.505)

Fjármögnunarhreyfingar

( 97.401) ( 105.182) ( 107.196)

15 ( 371.000) ( 264.000) ( 310.000)

Fjármögnunarhreyfingar ( 468.401) ( 369.182) ( 417.196)

( 74.182) ( 288.061) ( 306.747)

1.428.275 1.428.000 1.735.023

1.354.093 1.139.939 1.428.275

Fjárhæðir eru í þúsundum króna



Yfirlýsing stjórnar
Upplýsingar í þessari skýrslu teljast eins réttar og þær geta orðið miðað við þau gögn
sem liggja fyrir. Tölurnar eru ýmist fengnar úr bókhaldi Faxaflóahafna, frá birgjum eða
áætlaðar eftir bestu vitund þegar rauntölur liggja ekki fyrir.

Stjórn Faxaflóahafna samþykkir hér með grænt bókhald fyrir árið 2017.

Reykjavík, 11. maí 2018

belliJ A���.
l .------------.
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Inngangur
Faxaflóahafnir sf. leggja áherslu á að vera leiðandi í umhverfismálum, draga úr
neikvæðum umhverfisáhrifum frá starfseminni og vinna að stöðugum úrbótum í
umhverfismálum.

Starfsemi Faxaflóahafna var vottuð á árinu 2017 samkvæmt alþjóðlega
umhverfisstjórnunarstaðlinum ISO 14001. Faxaflóahafnir eru fyrst hafna á Íslandi til að
fá þessa vottun. Vottunin er viðurkenning á heildstæðri umhverfisstefnu Faxaflóahafna.
Stefnan er á heimsíðu fyrirtækisins. Faxaflóahafnir leggja áherslu á að minnka
umhverfisáhrif frá rekstri fyrirtækisins með því að nýta auðlindir á ábyrgan hátt, stuðla
að minni losun gróðurhúsalofttegunda og draga úr magni úrgangs og farga honum á
ábyrgan hátt.

Faxaflóahafnir hafa óskað eftir af hálfu almennings, viðskiptavina og fyrirtækja á
hafnarsvæðinu að umhverfismál skulu ávallt höfð að leiðarljósi í umgengni og starfsemi
á hafnarsvæðinu.
Grænt bókhald inniheldur upplýsingar um árangur fyrirtækisins í umhverfismálum.
Birting þess er leið fyrirtækisins til að miðla upplýsingum til almennings, viðskiptavina
og þjónustuaðila

Grænt bókhald inniheldur upplýsingar sem eiga við um mikilvæga umhverfisþætti í
starfsemi Faxaflóahafna. Niðurstöður ársins 2017 eru bornar saman við árið 2016 til að
meta árangur sem náðst hefur milli ára auk þess sem niðurstöður síðustu fimm ára má
sjá á myndum.
Þeir umhverfisþættir sem voru vaktaðir árið 2017 eru:

Raforka (notkun og sala)

Heitt og kalt vatn (notkun og sala)

Eldsneytisnotkun og losun gróðurhúsalofttegunda, frá ökutækjum og skipum

Pappírsnotkun á hvern starfsmann

Úrgangur og spilliefni, bæði frá starfsemi Faxaflóahafna og annarrar starfsemi á

hafnarsvæðinu ásamt úrgangi frá skipum

Mengunaróhöpp sem eru tilkynningarskyld

Dýpkun hafna og ráðstöfun dýpkunarefna

Landfyllingar á hafnasvæðum

Gerlamengun í sjó

Það er einlægur vilji hafnastjórnar að hjá Faxaflóahöfnum sé unnið markvisst að

umbótum í umhverfismálum og að fylgst sé með frammistöðu í þeim málum.
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Almennar upplýsingar um fyrirtækið
Faxaflóahafnir er sameignarfyrirtæki sem stofnað var árið 2004. Fyrirtækið er í eigu
Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar, Hvalfjarðarsveitar, Borgarbyggðar auk
Skorradalshrepps. Fyrirtækið tók til starfa á árinu 2005 við sameiningu hafnanna í
Reykjavík, Akranesi, Grundartanga og Borgarnesi.

Rekstur fyrirtækisins felst í rekstri hafnarþjónustu, hafnarvirkja, lands og lóða auk
húseigna. Hafnarþjónustan rekur dráttarbáta, vita og sæmerki, hafnarvogir,
hafnsöguþjónustu, festarþjónustu auk sölu á raforku og vatni til skipa. Rekstur
hafnarvirkja felst í nýbyggingum, viðhaldi og umhirðu á hafnarmannvirkjum. Rekstur
lands og lóða felst í gatna- og lóðagerð á hafnarsvæðum auk viðhalds og umhirðu gatna
og opinna svæða. Í gegnum tíðina hefur verið unnið að landfyllingum í Reykjavík sem
hafa skapað aukið landrými á athafnasvæði fyrirtækisins. Til þessara landfyllinga hefur
verið nýtt það jarðefni sem fellur til við framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu.
Landfyllingar hafa einnig átt sér stað á Grundartanga og má ætla að umfang þeirra
muni vaxa á komandi árum. Rekstur húseigna felst í útleigu, viðhaldi og umhirðu
húseigna í eigu fyrirtækisins. Til viðbótar er rekið áhaldahús sem auk þess annast
rekstur bifreiða í eigu fyrirtækisins.

Í töflu 1 eru teknar saman almennar upplýsingar um fyrirtækið fyrir árin 2016 og 2017.
Farþegaskipum fjölgaði og gámaflutningar jukust á milli ára.

Tafla 1. Almennar upplýsingar um Faxaflóahafnir árin 2016 og 2017

2016 2017

Starfsmenn Faxaflóahafna ársverk 77 77

Bifreiðar í eigu
Faxaflóahafna

fjöldi 22 23

Bátar í eigu Faxaflóahafna fjöldi 4 4

Flatarmál hafnarlands og
lengd viðlegukanta

Gamla höfnin ha / m 62 / 3.370 62 / 3.370

Sundahöfn ha / m 166 / 2.551 166 / 2.849

Ártúnshöfði, Eiðsvík og
Gufunes

ha / m 8 / 102 8 / 102
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Grundartangi ha / m 654 / 760 655 / 760

Akranes ha / m – / 1.176 – / 1.176

Borgarnes ha / m – / 61 – / 61

Hafnarland og
viðlegukantar alls

ha / m 890 / 8.320 891 / 8.318

Lóðir í eigu Faxaflóahafna ha 329 331

Húsnæði Faxaflóahafna, til
eigin nota

Skrifstofuhúsnæði
Tryggvagötu,

m² 1.672 1.672

í notkun Faxaflóahafna

Skrifstofuhúsnæði
Tryggvagötu, í leigu

m² 4.127 4.127

Bækistöð, Gamla höfnin m² 1.243 1.243

Vigtarhús, Gamla höfnin m² 93 93

Vigtarhús, Akranes m² 32 32

Hafnarhúsið Akranesi m² 211 211

Þjónustuhús Skarfabakka m² 360 360

Húsnæði alls m² 7.738 7.738

Skipakomur (yfir 100 tonn)

Skemmtiferðaskip og fjöldi
farþegar

fjöldi
114 /

98.676
135 /

128.275

Önnur skip fjöldi 1.388 1.381

Flutningar
tonn /
TEU

3.700.717 /
308.066

3.849.581 /
350.348

2016 2017



Raforka – Notkun og sala

Faxaflóahafnir sjá um sölu raforku til skipa og báta í gegnum rafdreifikerfi auk þess að nýta
það í eigin byggingum. Frá umhverfislegu sjónarmiði er æskilegt að nýta sem best raforku í
byggingum. Auk þess er æskilegt að sala raforku til skipa í gegnum rafdreifikerfi aukist frá ári
til árs til að koma í veg fyrir að olía sé notuð til að keyra ljósavélar. Aukin sala raforku dregur
þannig bæði úr notkun eldsneytis, losun mengunar til umhverfisins og hávaða.

Faxaflóahafnir hafa sett inn nýtt ákvæði í gjaldskrá sína sem gildir til ársins 2025 um að fella
niður bryggju- og lestargjald á rafknúna báta sem notaðir eru til skipulagðra siglinga með
farþega.

Heildarraforkunotkunin (notkun og sala) jókst um 13% milli áranna 2016 og 2017. Aukning
var á sölu rafmagns til skipa og báta, lækkun í notkun rafmagns í húsnæði Faxaflóahafna og
notkun rafmagns á dráttarbáta. Tafla 2 og mynd 1 sýna raforkunotkun í byggingum
Faxaflóahafna og sölu til skipa og báta. Sala rafmagns til skipa og báta jókst um 9% milli
áranna og notkun rafmangs í húsnæði Faxaflóahafna dróst saman um 37% yfir sama
tímabil. Aukning á sölu rafmagns til skipa og báta má að miklu leyti rekja til áhrifa verkfalls
sjómanna á fiskiskipum á fyrri hluta árs 2017. Orkusalan hefur líkast til aldrei verið meiri
hjá Faxaflóahöfnum en á meðan á því stóð.

Raforkunotkunin árið 2017 var á bilinu 61-95 kWst á fermetra í þeim þremur byggingum
sem voru skoðaðar, mest í bækistöð við gömlu höfnina. Raforkunotkunin dróst saman í
hafnarhúsinu á Akranesi og í skrifstofuhúsnæðinu í Tryggvagötu en jókst í bækistöð við
gömlu höfnina. Á neðri hæð hafnarhússins á Akranesi er verkstæðisaðstaða þar sem nýting
er breytileg frá ári til árs.

Tekið skal fram að Faxaflóahafnir leigja út u.þ.b. 70% af eigin húsnæði í Tryggvagötu til
annarra og einungis er einn rafmagnsmælir fyrir allt húsnæðið. Því er aðeins hægt að áætla
notkun Faxaflóahafna út frá fermetrafjölda sem er í notkun Faxaflóahafna. Stór hluti
leiguhlutans hefur staðið auður og því hefur dregið verulega úr orkunotkun í húsinu.

Tafla 2. Raforkunotkun í byggingum Faxaflóahafna og sala raforku til skipa og báta árin
2016 og 2017.

2016 2017 2016 2017

kWst kWst Breyting
kWst
/ m2

kWst
/ m2

Raforkunotkun í
byggingum:
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Bækistöð, gamla
höfnin

108.771 118.042 9% 88 95

Skrifstofuhúsnæði í
Tryggvagötu,
leigjendur og
skrifstofa
Faxaflóahafna

366.595 232.007 -37% 63 40

Skrifstofuhúsnæði í
Tryggvagötu,húsnæði
í notkun
Faxaflóahafna*

105.699 66.894 -37% 63 40

Hafnarhús á
Akranesi

19.209 12.834 -33% 91 61

Heildarraforkunotkun í
byggingum
Faxaflóahafna

494.575 362.883 -27% – –

Heildarraforkunotkun í
byggingum sem nýtt er
af Faxaflóahöfnum

233.679 197.770 -15% – –

Raforkunotkun á
dráttarbáta
Faxaflóahafna

143.175 133.899 -6%

Rafdreifkerfi (rafmagn
selt til skipa og báta)

4.845.065 5.679.578 17% – –

2016 2017 2016 2017

*áætluð notkun

Mynd 1. Rafmagnssala til skipa og báta og notkun rafmagns á dráttarbáta og í byggingum í

notkun Faxaflóahafna árin 2013 til 2017
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Heitt og kalt vatn – Notkun og sala

Faxaflóahafnir sjá um sölu á heitu og köldu vatni til skipa og báta auk þess að nýta það í
eigin byggingum. Frá umhverfislegu sjónarmiði er æskilegt að draga úr óþarfa notkun á
heitu og köldu vatni. Því er mikilvægt að nýta sem best þá orku sem fer til upphitunar
húsnæðis og fylgjast með notkun á köldu vatni, bæði í húsnæði Faxaflóahafna og við sölu til
skipa og báta. Með því að fylgjast með innkeyptu magni af vatni og notkun er hægt að
fylgjast með vatnslekum sem geta átt sér stað frá lögnum.

Notkun á heitu vatni
Heildar notkun á heitu vatni í húsnæði Faxaflóhafna lækkaði um 24% milli áranna 2016
og 2017. Notkun á heitu vatni í húsnæði Faxaflóahafna í Tryggvagötu er áætlað út frá
fermetrafjölda. Tafla 3 og mynd 2 sýna heitavatnsnotkun í húsnæði Faxaflóahafna, bæði í
rúmmetrum og í rúmmetrum á hvern rúmmetra húsnæðis.

Heildarnotkun á heitu vatni dróst saman í skrifstofuhúsnæðinu í Tryggvagötu vegna
minni starfsemi í húsinu, bækistöðinni við gömlu höfnina og í vigtarhúsinu á Akranesi.
Hins vegar jókst notkunin í vigtarhúsinu við gömlu höfnina og í hafnarhúsinu á Akranesi.
Notkunin á öllum þessum stöðum er mjög háð þeirri starfsemi sem þar fer fram hverju
sinni. Þess ber að geta að heitt vatn sem notað er í vigtarhúsi í gömlu höfninni í Reykjavík
fer að talsverðu leyti til snjóbræðslu umhverfis húsið.

Tafla 3. Heitavatnsnotkun í húsnæði Faxaflóahafna árin 2016 og 2017

2016 2017

m3 m3 Breyting

Heitavatnsnotkun í húsnæði
Faxaflóahafna:

Skrifstofuhúsnæði í Tryggvagötu,
leigjendur og skrifstofa
Faxaflóahafna

23.271 15.508 -33%

Skrifstofuhúsnæði í Tryggvagötu,
húsnæði í notkun Faxaflóahafna*

6.710 4.471 -33%

Bækistöð, gamla höfnin 7.961 6.637 -17%

Vigtarhús, gamla höfnin 1.239 2.372 91%

Vigtarhús, Akranes 150 65 -57%
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Hafnarhúsið Akranesi 679 730 8%

2016 2017

*áætluð notkun

Mynd 2. Heitavatnsnotkun í húsnæði sem nýtt er af Faxaflóahöfnum árin 2013 til 2017

Notkun á köldu vatni
Faxaflóhafnir selja kalt vatn til báta, skipa og fyrirtækja auk þess að nota það í starfsemi
sinni. Nokkuð er um óútskýrða notkun sem tengist að mestu leyti nauðsynlegu sírennsli á
vatnslögnum yfir vetrartímann í eldri lögnum í gömlu höfninni í Reykjavík og á Akranesi
til þess að koma í veg fyrir frostskemmdir á lagnakerfinu. Einnig er mikil vatnsnotkun við
löndunarbakka smábáta sem ekki er tekjufærð. Reynt er að draga úr þessari vatnsnotkun
með úrbótaverkefnum, sem hefur leitt til betri nýtingar og dregið úr óútskýrðri notkun.

Tafla 5 sýnir innkaup, sölu og útskýrða notkun á köldu vatni hjá Faxaflóahöfnum. Með
útskýrðri notkun er átt við það hlutfall af innkeyptu magni sem er annaðhvort selt í skip
og báta eða notað í húsnæði Faxaflóahafna. Með því að fylgjast með innkeyptu magni af
vatni og notkun er hægt að fylgjast með hvort vatnsleki eigi sér stað frá lögnum.

Innkaup á köldu vatni á bryggjum dróst saman um 10% milli ára samanber töflu 5 og
mynd 3. Hlutfall af seldu vatni var um 45% af innkeyptu magni vatns árið 2017, sem er
umtalsverð aukning frá árunum á undan. Unnið hefur verið að því að draga úr
vatnsnotkun á löndunarbryggjunni á Akranesi og auka eftrilit m.a. með uppsetningu
fjarmælis.

Á vatnsveitusvæði Orkuveitu Reykjavíkur hefur meðalnotkunin á köldu vatni á íbúa verið
um 80 m3 á ári í nokkur ár, sem þýðir að óútskýrður hluti vatns árið 2017 var á við árlega
kaldavatnsnotkun um 1.400 íbúa.

Tafla 4. Innkaup, sala og útskýrð kaldavatnsnotkun árin 2016 og 2017
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2016 2017 Breyting

m3 m3

Kalt vatn, innkaup fyrir bryggjur 223.859 201.433 -10%

Kalt vatn, sala í skip og báta 89.665 77.819 12%

Kalt vatn, sala til fyrirtækja 11.846

Hlutfall af seldu vatni 36% 45%

Mynd 3. Innkaup og sala á köldu vatni árin 2013 til 2017

Tafla 5 sýnir kaldavatnsnotkun í húsnæði Faxaflóahafna, þ.e. heildarnotkun í
skrifstofuhúsnæði í Tryggvagötu (skrifstofa Faxaflóahafna og leigjendur), áætlaða notkun
fyrir skrifstofu Faxaflóahafna í Tryggvagötu og mælda notkun í hafnarhúsinu á Akranesi
og í bækistöð við gömlu höfnina.

Heildarnotkun á köldu vatni dróst saman um 78% í húsnæði Faxaflóahafna milli áranna
2016 og 2017, sbr. mynd 4. Vatnsnotkun í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu skýrist af minni
starfsemi í húsinu.

Tafla 5. Kaldavatnsnotkun í húsnæði Faxaflóahafna árin 2016 og 2017

2016 2017 Breyting 2016 2017

m3 m3 m3/m2 m3/m2

Kaldavatnsnotkun í
húsnæði Faxaflóahafna:

http://arsskyrsla2018.kaliber.is/wp-content/uploads/2018/06/kalt_vatn.png


Skrifstofuhúsnæði í
Tryggvagötu,leigjendur
og skrifstofa
Faxaflóahafna

2.802 618 -78% 0,5 0,1

Skrifstofuhúsnæði í
Tryggvagötu, húsnæði
í notkun
Faxaflóahafna*

808 178 -78% 0,5 0,1

Hafnarhúsið Akranesi 45 36 -33% 0,2 0,2

Bækistöð, gamla
höfnin

343 230 -20% 0,3 0,2

2016 2017 Breyting 2016 2017

*áætluð notkun

Mynd 4. Kaldavatnsnotkun í húsnæði sem nýtt er af Faxaflóahöfnum árin 2013 til 2017



Eldsneytisnotkun og losun útblástursefna frá skipum

Notkun eldsneytis (skipaolíu, dísil og bensín) tengist rekstri ökutækja og báta. Skipaolía er notuð á báta í eigu Faxaflóahafna en
dísilolía og bensín á bifreiðar og vélar. Jarðefnaeldsneyti er óendurnýjanleg auðlind og brennsla eldsneytis veldur losun mengandi
efna til umhverfisins, m.a. gróðurhúsalofttegunda. Frá umhverfislegu sjónarmiði er mikilvægt að draga úr notkun
jarðefnaeldsneytis, bæði með því að velja sparneytnari skipavélar og bifreiðar og huga að því hvort hægt sé að velja vélar og tæki
sem nota endurnýjanlega orkugjafa

Faxaflóahafnir hafa gert samstarfssamning við Skógrækt ríkisins um að ræktaður verði skógur á jörðinni Klafastöðum í
Hvalfjarðarsveit, sem er í eign Faxaflóahafna. Áætlað er að planta í kringum 1-3 ha á ári til að kolefnisbinda útblástur
gróðurhúsalofttegunda frá eigin starfsemi.

Hjá Faxaflóahöfnum eru notaðar þrjár eldsneytistegundir (skipaolía, dísilolía (ólituð og lituð) og bensín). Notkun eldsneytis er
aðallega á fjóra báta í eigu Faxaflóahafna. Notkun skipaolíu dróst saman milli áranna 2016 og 2017. Bensín og dísilolía sem
notuð eru á 23 ökutæki dróst einnig saman. Alls var bifreiðum Faxaflóahafna ekið um 325 þúsund km á árinu 2017 sem er
mjög svipað og á árinu á undan. Unnið hefur verið að endurnýjun bílaflotans með sparneytnari bílum og eru núna þrír
rafbílar í notkun hjá Faxaflóahöfnum. Alls varð því 3% samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda frá rekstri bifreiða milli ára.

Tafla 6 og mynd 5 sýna eldsneytisnotkun og útstreymi gróðurhúsalofttegunda vegna brennslu eldsneytis árin 2013 til 2017.
Gróflega má áætla að tæplega 20% af losun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi Faxaflóahafna megi rekja til reksturs
bifreiða og rúmlega 80% til reksturs báta.

Árið 2017 var heildarlosun gróðurhúsalofttegunda um 535 tonn CO2-ígildi sem er lækkun um 3% milli ára. Til að kolefnisjafna
þessa losun þyrfti að gróðursetja 5.350 tré miðað við að það taki gróður 60 ár að binda 300 tonn CO2/ha (www.kolvidur.is)

Tafla 6. Eldsneytisnotkun og útstreymi gróðurhúsalofttegunda vegna brennslu eldsneytis árin 2016 og 2017

2016 2017 2016 2017 Breyting

L L
kg CO2

ígildi
kg CO2

ígildi

Heildarnotkun skipaolía 169.376 164.518 453.420 440.415 -3%

Heildarnotkun dísil (lituð og ólituð) 31.380 30.610 84.440 82.368 -2%

Heildarnotkun bensín 4.888 5.081 11.369 11.818 -4%

Alls 549.229 534.602 -3%

Meðaltalseyðsla skipaolíu pr. vélatíma
aðalvélar

79,0 79,0

Meðaltalseyðsla dísil pr. 100 km 11,8 11,3

Meðaltalseyðsla bensín pr. 100 km 7,9 7,8

Kolefnisbinding: fjöldi trjáa stk. – – 5.490 5.350
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Mynd 5. Útstreymi gróðurhúsalofttegunda (kg CO2 ígildi) vegna brennslu eldsneytis árin 2013 til 2017

Árið 2016 hófu Faxaflóahafnir að fylgjast með losun útblásturs frá skipum á hafnarsvæði fyrirtækisins. Sænska
umhverfisráðgjafafyrirtækið IVL sér um magnútreikninga útblásturs- efnanna út frá fjölda og tegunda skipa. Mat er lagt á
magn gróðurhúsalofttegundanna, kolefnistvíoxíð (CO2), metan (CH4), niturtvíoxíð (NO2), nituroxíð (NOx) og vetnishalókolefni
(HC). Auk þessa er mat lagt á magn svifryks (PM10 og PM2,5) og brennisteinstvíoxíðs (SO2). Með þessum upplýsingum geta
Faxaflóahafnir fylgst með losun útblástursefna frá skipum og lagt mat á hversu mikið landtengingar skipa geta dregið úr
þessari losun á hafnarsvæðum Faxaflóahafna. Mestur fjöldi skipa (90%) hefur viðkomu á hafnarsvæði gömlu hafnarinnar með
tilheyrandi losun mengunarefna. Í töflu 7 má sjá losun útblástursefna frá skipum á hafnarsvæði Faxaflóahafna árin 2016 og
2017.

Tafla 7. Losun útblástursefna frá skipum á hafnarsvæði Faxaflóahafna árin 2016 og 2017.

2016 CO2 CH4 N2O NOx HC PM10 PM2,5 SO2
Fjöldi
skipa

tonn kg kg kg kg kg kg kg

Akraneshöfn 2.090 27 86 28.800 1.370 680 578 1.130 36

Grundartangahöfn 4.150 54 169 67.100 2.710 2.430 2.060 9.880 129

Gamla höfnin 10.300 126 405 144.000 6.220 3.390 2.880 8.790 6.395

Sundahöfn 21.200 256 848 326.000 12.800 10.800 9.190 50.700 548

Heildarlosun 37.740 463 1.508 565.900 23.100 17.300 14.708 70.500 7.108

2017 CO2 CH4 N2O NOx HC PM10 PM2,5 SO2
Fjöldi
skipa

tonn kg kg kg kg kg kg kg

Akraneshöfn 2.630 33 104 28.200 1.630 811 690 821 44

Grundartangahöfn 5.260 68 212 79.300 3.380 2.780 2.360 11.000 138

Gamla höfnin 9.930 140 390 136.000 5.970 3.350 2.850 9.820 6.026

Sundahöfn 25.600 304 1.020 389.000 15.100 12.300 11.300 67.400 683

Heildarlosun 43.420 545 1.726 632.500 26.080 20.241 17.200 89.041 6.891

http://arsskyrsla2018.kaliber.is/wp-content/uploads/2018/06/utstreymi.png


Pappírsnotkun

Faxaflóahafnir nota eingöngu umhverfisvænan skrifstofupappír. Þó svo að pappírinn sjálfur sé endurnýjanleg auðlind er
mikilvægt að minnka notkunina þar sem alltaf eru notaðar einhverjar óendurnýjanlegar auðlindir og orka við framleiðslu,
flutning og endurvinnslu pappírsins.

Haldið er utan um notkun á A4 skrifstofupappír. Árið 2017 voru notuð um 100 þúsund A4 blöð á skrifstofunni í
Tryggvagötu, sbr. töflu 8. Þetta magn samsvarar til um 500 kg af pappír eða 6,5 kg á starfsmann (miðað við
heildarfjölda starfsmanna Faxaflóahafna), sem er aukning um 11% miðað við árið 2016 (mynd 6).

Tafla 8. Notkun skrifstofupappírs (A4 blöð) árin 2016 og 2017

2016 2017 2016 2017 2016 2017 Breyting

Fjöldi Fjöldi kg kg kg/starfsmann kg/starfsmann

Skrifstofupappír 90.000 100.000 450 500 5,8 6,5 12%

Mynd 6. Notkun skrifstofupappírs árin 2013 til 2017
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http://arsskyrsla2018.kaliber.is/
http://arsskyrsla2018.kaliber.is/wp-content/uploads/2018/05/Notkun.png


Almennur úrgangur og spilliefni

Faxaflóahafnir sjá um að safna úrgangi sem myndast í eigin starfsemi og sem myndast á hafnarsvæðum hjá einstaklingum og í starfsemi
annarra fyrirtækja. Frá umhverfislegu sjónarmiði er mikilvægt að draga úr myndun almenns úrgangs og spilliefna, auka endurvinnslu þess
úrgangs sem til fellur og sjá til þess að spilliefnum sé fargað á ábyrgan hátt. Faxaflóahafnir hafa jákvæð umhverfisáhrif með því að bjóða upp
á tanka fyrir úrgangsolíu og standa fyrir hreinsunarátaksverkefnum á hafnarsvæðinu. Þessar aðgerðir hafa þó í för með sér að magn úrgangs
sem skrifast á Faxaflóahafnir eykst.

Almennur úrgangur – frá skrifstofuhúsnæði í Tryggvagötu.
Í skrifstofuhúsnæði Faxaflóahafna í Tryggvagötu starfa aðilar með mismunandi starfsemi, m.a. Listasafn Reykjavíkur. Í töflu 9 og á mynd
7 má sjá myndun úrgangs fyrir alla aðila í húsinu árin 2013 til 2017. Erfitt er að áætla út frá þessum tölum magn úrgangs frá skrifstofu
Faxaflóahafna, þar sem magn úrgangs er ekki sérstaklega viktað fyrir þá starfsemi.

Í húsnæðinu er úrgangur flokkaður í fimm úrgangsflokka, þ.e. pappír, bylgjupappa, plast, lífrænt efni og blandaðan úrgang. Blandaður
úrgangur fer í urðun en annar úrgangur er endurunninn. Alls mynduðust rúmlega 11.500 kg af úrgangi árið 2017 sem er lækkun um
24% milli ára. Úrgangur til endurvinnslu var 36% heildarúrgangs og úrgangur til förgunar var 64%. Á árinu 2017 voru úrgangsmál
Faxaflóahafna endurskoðuð og skilið á milli eigin starfsemi og þess úrgangs sem safnað er frá öðrum. Einnig var flokkun úrgangs aukin
á öllum starfsstöðvum fyrirtækisins. Þessar breytingar verða ekki sýnilegar í grænu bókhaldi fyrr en árið 2018.

Tafla 9. Almennur úrgangur frá skrifstofuhúsnæði í Tryggvagötu árin 2016 og 2017

2016 2017

Úrgangstegundir Meðhöndlun kg kg

Blandaður pappír Endurvinnsla 4.050 2.970

Bylgjupappi Endurvinnsla 1.566 1.010

Lífrænt efni Endurvinnsla 72

Plast Endurvinnsla 50

Blandaður úrgangur Förgun 9.552 7.441

Úrgangur alls – 15.168 11.543

Meðhöndlun kg % kg %

Úrgangur til förgunar 9.552 63 7.441 64

Úrgangur til endurvinnslu 5.616 37 4.102 36

Mynd 7. Almennur úrgangur allra aðila í skrifstofuhúsnæði í Tryggvagötu árin 2013 til 2017
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Almennur úrgangur – þjónusta við smábátaeigendur
Faxaflóahafnir sjá um að safna saman úrgangi sem myndast hjá einstaklingum og fyrirtækjum á hafnarsvæði fyrirtækisins sbr. mynd 8
og töflu 10. Heildarmagn úrgangs frá Reykjavík, Grundartanga og Akranesi minnkaði um 17% milli áranna 2016 og 2017. Eins og áður féll
mestur úrgangur til á hafnarsvæðum í Reykjavík (81%).

Tafla 10. Úrgangur sem safnað var saman fyrir hafnarsvæðin árin 2016 og 2017

Reykjavík Grundartangi Akranes Samtals

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Úrgangstegundir Meðhöndlun kg kg kg kg kg kg kg kg

Blandaður
pappír

Förgun 16.266 17.844 13.620 14.360 8.070 16.020 37.956 48.224

Bylgjupappi Endurvinnsla 8.040 8.180 0 0 0 30 8.040 8.210

Grófur úrgangur Förgun 54.630 49.900 1.180 2.400 7.580 1.920 63.390 54.220

Hjólbarðar Endurvinnsla 65.445 33.020 0 0 0 0 65.445 33.020

Málmar Endurvinnsla 26.240 16.570 1.150 0 310 690 27.700 17.260

Blandaðar
plastumbúðir

50 0 80 130

Timbur Endurvinnsla 8.250 21.920 0 0 0 0 8.250 21.920

Timbur, litað og
blandað

Endurvinnsla 17.450 8.750 1.780 0 0 0 19.230 8.750

Garðaúrgangur Endurvinnsla 1.800 0 0 0 0 0 1.800 0

Úrgangur alls – 198.121 156.234 17.730 16.760 15.960 18.740 231.811 191.734

Meðhöndlun % % % % % % % %

Úrgangur til
förgunar

36 43 83 100 98 96 44 53

Úrgangur til
endurvinnslu

64 57 17 0 2 4 56 47

Mynd 8. Úrgangur sem safnað var saman fyrir hafnarsvæði árin 2013 til 2017

Úrgangur – móttekinn og nýttur hjá Faxaflóahöfnum
Ýmsar tegundir efna sem teljast til úrgangstegunda hjá einum aðila eru fyrirmyndar hráefni hjá öðrum. Dæmi um þetta eru slitnir
hjólbarðar og fyllingarefni og jarðvegur frá framkvæmdum. Faxaflóahafnir taka á móti töluverðu magni af hjólbörðum á hverju ári sem
notaðir eru í þybbur á bryggjur.
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Faxaflóahafnir hafa á undanförnum árum tekið á móti töluverðu magni af fyllingarefnum og jarðvegi frá framkvæmdum á
höfuðborgarsvæðinu og á Grundartanga og nýtt sem fyllingarefni, m.a. í hafnarframkvæmdir, sbr. tafla 11.

Tafla 11: Úrgangstegundir og magn sem nýtast sem hráefni hjá Faxaflóahöfnum árin 2016 og 2017

2016 2017 Breyting

Úrgangstegundir Meðhöndlun Magn Magn

Hjólbarðar Endurvinnsla (þybbur) 1.892 stk 482 stk

Fyllingarefni og jarðvegur frá
framkvæmdum

Endurvinnsla
(fyllingarefni)

16.200
m3

60.000 m3 270%

Efni í flæðigryfjur frá stjóriðju
Endurvinnsla
(fyllingarefni)

19.500
m3

17.500 m3 -10%

Úrgangur – frá skipum 
Faxaflóahöfnum ber skylda til að útvega móttöku úrgangs og farmleifa frá skipum og tryggja að meðhöndlun úrgangs í móttökustöð sé í
samræmi við kröfur í lögum og reglugerðum. Auk þess eiga Faxaflóahafnir að halda utan um magn þess úrgangs frá skipum sem nýta
hafnaraðstöðu þeirra. Utanaðkomandi verktakar, eða Faxaflóahafnir sjá um losun sem útgerð greiðir fyrir. Í töflu 12 má sjá heildaryfirlit
yfir úrgang og spilliefni frá skipum sem fluttur var frá borði á mismunandi hafnarsvæðum. Um 90% úrgangsins kemur í land á
hafnarsvæðum Reykjavíkur.

Tafla 12. Úrgangur og spilliefni frá skipum, fluttur frá borði árið 2017

Reykjavík Grundartangi Akranes Samtals

2017 2017 2017 2017

Úrgangstegundir Meðhöndlun m3 m3 m3 m3

Blandaður úrgangur Förgun 4.443 250 353 5.046

Matarúrgangur Förgun 500 11 1 512

Plast Endurvinnsla 667 25 2 694

Spilliefni 14 0 0 14

Kjölvatn 448 0 0 448

Úrgangsolía og olíumengaður sjór 1.605 29 0 1.634

Alls 7.677 315 356 8.348

Spilliefni
Faxaflóahafnir bjóða upp á aðstöðu fyrir viðskiptavini hafnanna til þess að skila inn spilliefnum og hafa þannig jákvæð áhrif á
umhverfið. Faxaflóahafnir hafa bætt aðstöðu fyrir móttöku úrgangsolíu og spilliefna á Akranesi og á Grundartanga. Brýnt er fyrir
eigendum smábáta að ganga vel um aðstöðuna og flokka öll spilliefni á viðeigandi staði.

Í töflu 13 og mynd 9 má sjá magn úrgangsolíu og annarra spilliefna sem safnaðist á hafnarsvæðinu árið 2017.

Tafla 13. Úrgangsolía og önnur spilliefni safnað saman á hafnarsvæði árin 2016 og 2017

2016 2017 2016 2017

Úrgangsolía [L] Úrgangsolía [L] Önnur spilliefni [kg] Önnur spilliefni [kg]

Reykjavíkurhöfn 8.289 5.580 1.204 1.909

Akraneshöfn 0 1.100 60 780

Grundartangahöfn,spilliefni 0 0 0 250

Spilliefni alls 8.289 6.680 1.264 2.939



Mynd 9. Spilliefni frá hafnarsvæðum árin 2013 til 2017
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Mengunaróhöpp

Ef mengunaróhapp verður á hafnarsvæði ber að tilkynna það til Faxaflóahafna. Þetta á
við um atvik, þar sem olía eða önnur mengandi efni berast í sjóinn eða jarðveg í meira
magni en 100 L. Einnig ber að tilkynna óhöpp á skipum og bátum þar sem mengandi efni
hafa lekið úr tilheyrandi umbúðum og geta valdið mengunaróhöppum. Þetta gildir bæði
fyrir mengunaróhöpp sem verða við starfsemi Faxaflóahafna og þeirra sem leigja svæði af
Faxaflóahöfnum. Haldið hefur verið utan um þau óhöpp sem tilkynnt hafa verið, en ekki er
hægt að tryggja að öll óhöpp séu tilkynnt til Faxaflóahafna.

Tíu mengunaróhöpp voru tilkynnt til Faxaflóahafna á árinu 2017. Þessi óhöpp urðu
bæði á sjó og landi, sjá töflu 14. Flest þessara óhappa má rekja til olíuleka í óverulegu
magni.

Tafla 14. Mengunaróhöpp tilkynnt til Faxaflóahafna árin 2016 og 2017

2016 2017 2016 2017

Fjöldi Fjöldi

Fjöldi /
skipakomur

yfir 100
tonn

Fjöldi /
skipakomur

yfir 100
tonn

Tilkynnt óhöpp á
landi

0 6 0 0

Tilkynnt óhöpp á
sjó

1 4 0,001 0,007

Mengunaróhöpp
alls

1 10 0,001 0,007
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Dýpkun hafna
Faxaflóahafnir nýta eins og hægt er það efni sem verður til við dýpkun hafna. Dýpkun
hafna getur krafist þess að fjarlægja þurfi mengað set sem koma þarf fyrir, t.d. í
landfyllingum. Ávinningur við notkun dýpkunarefna til landgerðar er töluverður ef um
tiltölulega ómengað efni er að ræða þar sem efnistaka og efniskaup sparast.
Efsta lag botnsets í höfnum getur innihaldið meira magn þungmálma og þrávirkra
lífrænna efna (t.d. PAH og PCB) en það magn sem fyrir kemur í dýpri lögum. Þetta
aukna magn má rekja til ýmissa aðgerða mannsins, bæði til aðgerða sem varða
hafnarstarfsemi en ekki síst starfsemi sem er að öllu ótengd höfnum (s.s. bílaumferð,
fráveitu o.s.frv.). Áður en dýpkunarefnum frá höfnum er ráðstafað eru gerðar ítarlegar
mengunarmælingar á þeim og heppileg staðsetning fyrir losun þeirra er ávallt fundin í
samráði við Umhverfisstofnun.

Fyrir liggur skráning á nýtingu á öllu dýpkunarefni Faxaflóahafna frá árinu 1985 til
ársins 2017. Á þessu tímabili hefur tekist að nýta 74% af öllu dýpkunarefni til
landgerðar.

Tafla 15 og mynd 10 sýna heildarmagn dýpkunarefnis sem nýtt var til landgerðar eða
varpað í hafið árið 2017.

Tafla 15. Magn dýpkunarefnis sem nýtt er til landgerðar og varpað er í hafið árin 2016
og 2017

2016 2017

m3 m3

Dýpkunarefni nýtt til landgerðar 0 0

Dýpkunarefni varpað í hafið 0 36.410

Heildarmagn dýpkunarefnis 0 36.410
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Mynd 10. Magn dýpkunarefnis sem nýtt var til landgerðar og varpað í hafið árin 2013 til
2017

http://arsskyrsla2018.kaliber.is/wp-content/uploads/2018/06/magn_dypkunar.png


Landfyllingar
Landfyllingar eru hluti af stækkun hafnarsvæða og byggingu hafnarmannvirkja.
Landfyllingar hafa áhrif á náttúrulega lögun hafnarinnar, auk þess að breyta
samsetningu þeirra jarðefna sem eru til staðar innan hafnarsvæðisins (t.d. með
endurnýtingu fyllingarefna og jarðvegs frá framkvæmdum).
Hjá Faxaflóahöfnum er haldið utan um upplýsingar um landsvæði sem fer undir
landfyllingar og tegundir og magn efna sem notað er til landfyllinga samanber töflu 16
og mynd 11.

Notkun efnis frá dýpkunarframkvæmdum auk fyllingarefnis og jarðvegs frá
framkvæmdum er skilgreind sem endurvinnsla. Fyllingarefni frá útboðsverkum
skilgreinast ýmist sem endurvinnsla eða efni úr námum. Sá verktaki sem vinnur að
umræddri framkvæmd útvegar það efni sem þarf til framkvæmdarinnar. Allt
fyllingarefni sem notað var til landfyllinga á árinu 2017 var jarðvegur frá
framkvæmdum, fyllingarefni frá stóriðju og keypt fyllingarefni úr útboðsverkum.

Tafla 16. Landsvæði til landfyllinga og magn og tegundir efna sem notuð voru til
landfyllingar árin 2016 og 2017

2016 2017

Magn Magn

Landsvæði til landfyllinga ha 1 1,9

Magn efna til landfyllinga, áætluð
skipting

Dýpkunarefni til landgerðar m3 0 0

Endurvinnsla fyllingarefnis og jarðvegs
frá framkvæmdum og rekstri

m3 16.200 60.000

Efni í flæðigryfju frá stóriðju m3 19.500 17.500

Fyllingarefni í útboðsverkum m3 4.800 78.000

Keypt fyllingarefni úr námum í sjó m3 0 0

Heildarmagn efnis til landfyllinga m3 40.500 155.500
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Mynd 11. Magn efna til landfyllinga, áætluð skipting árin 2013 til 2017
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Gerlamælingar sjávar
Faxaflóhafnir fylgjast með ástandi sjávar með gerlamælingum í höfnum Faxaflóahafna.
Sýnatökur og mælingar eru framkvæmdar af Landbúnaðarháskóla Íslands. Til
viðmiðunar eru notuð sömu mörk og eiga við um neysluvatn. Niðurstöður mælinganna
eru birtar á heimasíðu Faxaflóahafna. Niðurstöður hafa ekki gefið vísbendingar um að
ástand á tilteknum stöðum sé viðvarandi slæmt. Í töflu 17 má sjá niðurstöður mælinga
á saurkóligerlum og entrókokkum sem gerðar voru árið 2017.

Tafla 17. Mælingar á gerlamengun sjávar í höfnum Faxaflóahafna árið 2017

Saurkólígerlar Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember

Sýnatökustaður

Reykjavík –

Eyjargarður
71 75 34 0 4 0 1 40 16 200 48 1,800

Reykjavík –

Grandabryggja
130 57 10 13 13 76 5 230 350 360 67 530

Reykjavík –

Verbúðabryggja
230 76 7 2 54 51 0 680 72 160 23 660

Reykjavík –

Suðurbugt
230 480 18 0 13 19 0 630 290 100 49 77

Reykjavík – Mið-

Austurbakki
100 58 2,900 1 19 0 1 290 29 170 18 130

Reykjavík –

Skarfaklettur
280 65 27 0 34 0 0 0 190 12 18 47

Reykjavík –

Sundabakki
96 38 41 1 50 5 2 800 120 8 20 100

Grundartangi –

Tangabakki
8 19 2 0 130 0 0 81 15 3 2 2,600
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Borgarnes –

Brákarey
20 11 6 2 14 1 5 12 29 8 27 24

Akranes –

Aðalhafnargarður
29 79 13 0 8 0 2 32 8 7 11 52

Entrókokkar

Reykjavík –

Eyjargarður
1400 34 10 2 1 0 1 59 10 25 14 190

Reykjavík –

Grandabryggja
91 13 19 6 2 42 0 29 60 70 7 190

Reykjavík –

Verbúðabryggja
68 59 11 8 7 120 0 79 21 32 24 91

Reykjavík –

Suðurbugt
60 19 10 1 10 6 8 83 15 34 10 35

Reykjavík – Mið-

Austurbakki
51 50 90 3 10 1 0 43 13 25 7 59

Reykjavík –

Skarfaklettur
67 33 9 0 8 0 0 1 33 4 13 6

Reykjavík –

Sundabakki
49 31 170 1 39 1 3 1500 330 15 15 36

Grundartangi –

Tangabakki
3 7 0 0 17 0 0 64 16 0 0 210

Borgarnes –

Brákarey
18 8 5 0 1 0 2 1 5 3 6 3

Akranes –

Aðalhafnargarður
12 22 3 0 3 0 3 29 0 2 2 76

Saurkólígerlar Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember

Flokkur Ástand

I

Mjög lítil eða
engin
saurmengun
(<14/100ml)



II
Lítil saurmengun
(14-100/100ml)

III
Nokkur
saurmengun
(100-200/100ml)

IV
Mikil
saurmengun
(200-1000/100ml)

V
Ófullnægjandi
ástand vatns
(>1000/100ml)

Flokkur Ástand



Samantekt á lykiltölum í grænu bókhaldi
2017

Mælieining 2017 2016 2015 2014 2013

Breyting milli

áranna 2016 og

2017 %

Almennar upplýsingar

Starfsmenn Faxaflóahafna Fjöldi 77 77 72 68 68

Bifreiðar í eigu Faxaflóahafna Fjöldi 23 22 22 22 22

Bátar í eigu Faxaflóahafna Fjöldi 4 4 4 4 4

Húsnæði Faxaflóahafna, valdar

byggingar (alls)
m2 7,738 7,738 7,738 7,738 7,738

Skipakomur (yfir 100 tonn) og fjöldi

farþega
Fjöldi

135 /

128.275

114  /

98.676
108/100.141 91/104.816 80/92.412

Önnur skip (yfir 100 tonn) Fjöldi 1381 1,388 1,338 1,315 1,392

Raforka (notkun – sala)

Heildarnotkun í byggingum

Faxaflóahafna
kWst 362,883 494,575 435,076 479,953 436,479 -27

Heildarnotkun í byggingum í notkun

Faxaflóahafna
kWst 197,770 233,679 202,420 231,326 201,347 -15

Rafdreifikerfi kWst 5,679,578 4,845,065 4,322,044 5,418,512 5,561,171 17

Vatnsnotkun (notkun – sala)

Heitavatnsnotkun í húsnæði

Faxaflóahafna
m3 25,312 33,300 33,152 29,060 28,802 -24

Kaldavatnsnotkun í húsnæði

Faxaflóahafna
m3 884 3,190 3,092 2,075 1,984 -72

Kalt vatn- innkaup fyrir bryggjur m3 201,433 223,859 188,948 223,764 299,722 -10

Kalt vatn – sala til skipa, báta og fyrirtækj m3 89,665 80,165 71,743 72,070 75,793 12
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Eldsneytisnotkun

Skipaolía ltr 164,518 169,376 188,183 179,514 199,214 -3

Dísil ltr 30,610 31,380 36,304 35,615 35,657 -2

Bensín ltr 5,081 4,888 3,875 6,422 6,748 4

Meðaleyðsla báta pr.vélatíma aðalvélar ltr 79 79 75.6 79.5 89.3

Meðaleyðsla dísil pr. 100 km ltr 11.3 11.8 12.6 12.9 12.3

Meðaleyðsla bensín pr. 100 km ltr 7.8 7.9 8.5 8.5 8.4

Uppspretta útstreymi gróðurhúsalofttegunda

Ígildi koltvísýrings (CO2) kg 534,602 549,229 610,470 591,333 644,941 -3

Kolefnisjöfnun, fjöldi trjáa stk stk 5,350 5,155 5,728

Pappírsnotkun

Skrifstofupappír (A4 blöð) kg/starfsmann 6.5 5.8 6.6 8.8 9.2 12

Almennur úrgangur – frá skrifstofuhúsnæði í Tryggvagötu

Balandaður pappír kg 2,970 4,050

Bylgjupappi kg 1,010 1,566 1,317 1,356 1,275

Blandaður úrgangur kg 7,441 9,552 8,681 9,277 9,720

Úrgangur (alls) kg 11,543 15,168 12,478 14,233 14,235 -24

Úrgangur til förgunar kg 7,441 9,552 8,681 9,277 9,720 -22

Úrgangur til endurvinnslu kg 4,102 5,616 3,797 4,956 4,515 -27

Almennur úrgangur (alls) – þjónusta við smábátaeigendur

Blandaður úrgangur kg 48,224 37,956 46,621 51,211 30,570

Bylgjupappi kg 8,210 8,040 6,750 6,995 4,390

Grófur úrgangur kg 54,220 63,390 61,730 57,390 71,720

Hjólbarðar kg 33,020 65,445 52,302 163,520 73,810

Málmar kg 17,260 27,700 19,390 25,840 48,280

Blandaðar plastumbúðir kg 130

Mælieining 2017 2016 2015 2014 2013

Breyting milli

áranna 2016 og

2017 %



Gler og postulín kg 0 0 0 0 0

Timbur kg 21,920 8,250 9,690 9,920 8,301

Timbur, litað og blandað kg 8,750 19,230 22,820 13,580 15,660

WC úrgangur kg 0 0 – 0 6

Garðaúrgangur kg 0 1,800 1,760 2,360 4,340

Úrgangur (alls) kg 191,734 231,811 221,063 330,816 247,077 -17

Úrgangur til förgunar kg 138,688 153,766 148,900 157,951 174,525 -10

Úrgangur til endurvinnslu kg 52,773 88,653 71,530 184,748 92,435 -40

Úrgangur – móttekinn og nýttur hjá Faxaflóahöfnum

Hjólbarðar Stk 482 1,892 1,640 907 483

Fyllingarefni og jarðvegur m3 60,000 16,200 40,000 0 30,000 270

Efni í flæðigryfjur frá stóriðju m3 17,500 19,500 -10

Úrgangur og spilliefni frá skipum, flutt frá borði

Blandaður úrgangur m3 5,046 4,269 3,276

Spilliefni m3 14 47 –

Kjölvatn m3 448 428 236

Úrgangsolía og mengaður sjór m3 1,634 1,616 1,325

Spilliefni

Úrgangsolía og önnur spillefni (alls) kg 8,650 8,351 5,933 4,295 4,697

Mengunaróhöpp

Tilkynnt óhöpp á sjó og landi Fjöldi 10 1 6 1 1

Dýpkunarefni til landgerðar

Nýtt til landgerðar m3 0 0 2,800 0 0

Varpað í hafið m3 36,410 0 6,400 54,292 27,550

Efni til landfyllinga

Alls m3 155,500 40,500 44,200 76,900 92,400

Mælieining 2017 2016 2015 2014 2013

Breyting milli

áranna 2016 og

2017 %
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