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Inngangur
Bæjarráð og hafnarstjórn Grindavíkurbæ jar fagna því að frumvarpið sé komið fram 
að nýju og bindur vonir við að það nái fram að ganga, með örlitlum breytingum þó.

Breytingartillaga Grindavíkurbæ jar felst í því að b-lið 24. gr. Laganna (7. gr. 
frumvarpsins) verði heimild ríkissjóðs til þátttöku í kostnaði við endurbyggingu og 
endurbæ tur á bryggjum og höfnum allt að 90% í stað allt að 60% eins og frumvarpið 
gerir ráð fyrir.
Breytingartillagan er í samræmi við ályktanir Hafnasambands Íslands um sama efni 
og einnig í samræmi við álit fulltrúa Hafnarsambandsins í nefndinni sem skipuð var af 
ráðherra um endurskoðun hafnalaga.

Greinargerð með breytingartillögunni
Grindavíkurhöfn hefur ekki bolmagn til að standa undir meira en 10% af fram- 
kvæmdakostnaði við endurbæ tur eða nýframkvæmdir.

Til að eiga fyrir afborgunum lána og/eða nýfjárfestingum er nauðsynlegt að hafa gott 
veltufé út úr rekstrinum. Rekstur hafnarinnar var með besta móti árið 2012 og dugði 
veltufé frá rekstri til að standa undir afborgunum lána og rétt rúmlega það. Svo er 
ekki alltaf raunin. Höfnin hefur með öðrum orðum ekki mikið svigrúm til aukinnar 
skuldsetningar eða fjárfestinga umfram eðlilegar fjárfestingar í tækjum og tólum á 
hverju ári.

Fyrsta framkvæmd við Grindavíkurhöfn hófst árið 1937, þegar grafið var inn í Hópið. 
Síðan þá hafa Grindvíkingar verið í stöðugum hafnarframkvæmdum til að mæta 
auknum kröfum um rýmri innsiglingu og stærri og öruggari höfn í takt við stækkandi 
skipaflota.

Á árunum 1964-1967 var Miðgarður byggður og hefur hann verið einn helsti 
hafnarkantur Grindavíkurhafnar æ síðan. Meðallíftími bryggjuþilja er um 40 ár og þarf 
ekki flóknar reiknikúnstir til að sjá að Miðgarður er að verða kominn 10 ár fram yfir 
þann tíma og ber þess merki. Samskonar staða er upp í Sandgerðishöfn, en 
Grindavíkurhöfn og Sandgerðishöfn eru skilgreindar aðalfiskihafnir Suðurnesja í 
Svæðisskipulagi Suðurnesja.

Miðgarður við Grindavíkurhöfn
Lengd stálþils 250 metrar eða 22,7% af bryggjuköntum hafnarinnar
Athafnarými 7.500m2
Dýpi við kant 3,5 -  5 m
Ástand bryggjuþil ónýtt
Ástand bryggjukantur lélegt
Ástand rafmagnslagnir lélegt
Ástand vatn lélegt
Ástand bryggjugólf lélegt



Að óbreyttu er fyrirsjáanlegt að höfnin þurfi að taka Miðgarð alfarið úr þjónustu innan 
2- 3 ára, en nú þegar hefur verið ákveðið að heimila ekki umferð þungra vinnuvéla 
um Miðgarðinn. Áæ tlaður kostnaður við endurbyggingu Miðgarðs er um 1.000 
milljónir. Hönnun hefur ekki farið fram og er áætlunin mjög gróf.

Grindavíkurhöfn er þriðja stærsta fiskihöfn landsins, þegar litið er til landaðs afla. Afli 
sem landað er í Grindavíkurhöfn hefur árlega skilað þjóðarbúinu tugum milljarða í 
erlendum gjaldeyri. Grindavíkurhöfn er þannig þjóðhagslega gríðarlega mikilvæg.

Grindavíkurbær ásam t öðrum sveitarfélögum í Samtökum sjávarútvegssveitarfélaga 
hefur lagt áherslu á að hluti sérstaka veiðigjaldsins renni til sjávarsveitarfélaga. 
Ríkisvaldið hefur ekki enn ljáð máls á því, en þá er eðlilegt að krefjast þess að ríkið 
taki mjög virkan þátt í viðhaldi og endurbyggingu hafnarmannvirkja í Grindavík.

Áæ tlaður kostnaður við endurbyggingu Miðgarðs er um 1.000 milljónir sem er um 5% 
af árlegum útflutningsverðmætum hafnarinnar.
Hlutur hafnarinnar miðað við afkomu hafnarinnar undanfarin ár við uppbyggingu 
bryggjunnar getur ekki orðið meiri en 100 milljónir, eða um 10% af heildarkostnaði. 
Samkvæ mt fyrirliggjandi frumvarpi yrði greiðsluþátttaka hafnarinnar 40% eða 400 
milljónir.

Tölur fyrir Grindavíkurhöfn 2012
Landaður afli: 38.500 tonn
Skipakomur: 2.500
Rekstrartekjur: 178 milljónir
Rekstrarútgjöld: 133 milljónir
Fjárfesting: 108 milljónir
Langtímaskuldir: 482 milljónir
Veltufé frá rekstri: 80 milljónir
Afborganir langtímalána: 58 milljónir

Sem fyrr segir var rekstur hafnarinnar var með besta móti árið 2012 og dugði veltufé 
frá rekstri til að standa undir afborgunum lána. Svo er ekki alltaf raunin. Höfnin hefur 
með öðrum orðum ekki mikið svigrúm til aukinnar skuldsetningar eða fjárfestinga 
umfram eðlilegar fjárfestingar í tækjum og tólum á hverju ári.

Að óbreyttu mun Grindavíkurhöfn ekki ráða við að fjárfesta í endurbyggingum fyrir 
meira en 100-150 milljónir króna. Í ljósi þess leggja bæjarráð Grindavíkurbæ jar og 
hafnarstjórn til að greiðsluþátttaka ríkissjóðs verði 90%, en hafnarsjóðs 10%.
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