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Útdráttur  
 

Í september mánuði 2008 skiluðu verkfræðistofurnar Efla og Almenna verkfræðistofan skýrslu 

um mögulega þjónustuhöfn á Norðausturlandi í tengslum við olíuleit á Drekasvæðinu. Ekkert 

varð af áformum um uppbyggingu þjónustuhafnar vegna olíuleitar en verkfræðistofan Efla hélt 

áfram að skoða möguleikan á byggingu hafnar- og iðnaðarsvæðis á Norðausturlandi, nánar 

tiltekið í Finnafirði. Mikið vatn hefur runnið til sjávar og nú er svo komið að raunhæfar líkur 

eru á því að risavaxin uppbygging á hafnar- og iðnaðarsvæðis í Finnafirði verði að veruleika á 

komandi árum. 

 

Markmið þessarar ritgerðar er að greina hvað verkefnið getur skilað miklum tekjum til þeirra 

sem að því standa, hve miklar fjárfestingar þarf að ráðast í svo verkefnið geti orðið að veruleika 

og gerð fjárhagsáætlana fyrir félögin sem að verkefninu standa. Greiningar á sjóðstreymi, 

fjárfestingum og tekjum sýna að verkefnið mun skila miklum verðmætum til eiganda sinna. 

Einnig sýna rekstraráætlanir fram á að verkefnið getur skilað miklum hagnaði á líftíma sínum. 

 

Lykilorð: Finnafjörður, Umskipunarhöfn, Hafnarrekstur, Efla 
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1. Inngangur 

Frá árinu 2008 hefur umræðu um höfn í Finnafirði verið haldið á lofti. Umræða hófst á Alþingi 

vegna hugsanlegra olíuauðlinda á svæði í Norður-Íshafi, nefnt Drekasvæðið. Samþykkt var á 

Alþingi að ríkið skyldi veita sveitafélögunum, Langanesbyggð og Vopnafjarðarhrepp, 

fjármagn til þess að meta hvort forsendur væru fyrir byggingu þjónustuhafnar á 

Norðausturlandi fyrir olíuleit á Drekasvæðinu (Þingskjal 537, 2007-2008). Efla verkfræðistofa 

var fengin til þess að greina og skoða mögulegar staðsetningar fyrir slíka höfn. Efla skilaði 

skýrslu um málið í september 2008 þar sem fram kom að aðstæður í Finnafirði hentuðu mjög 

vel til hafnarstarfsemi (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, munnleg heimild, 7. mars 

2019). Ekkert varð af áformum ríkisins um uppbyggingu þjónustuhafnar fyrir olíuleit en Efla 

hélt áfram að skoða mögulega hafnaruppbyggingu í Finnafirði. Frekari rannsóknir Eflu leiddu 

í ljós að jarðfræðilegir- og veðurfarslegir þættir í Finnafirði hentuðu afar vel fyrir 

hafnarstarfsemi. Niðurstöður sýndu einnig fram á að staðsetning Íslands væri kjörin fyrir 

umskipunarhöfn sem tengja myndi saman siglingarleiðir um Norður-Íshafið. (Hafsteinn 

Helgason og Emil Ágústsson, 2008). 

 

Mikið vatn hefur nú runnið til sjávar, en frá árinu 2012 hafa Efla, þýska hafnarrekstrarfélagið 

Bremenports, og sveitarfélögin tvö, Langanesbyggð og Vopnafjarðarhreppur, unnið mikla 

þróunarvinnu í kringum verkefnið. Í apríl 2019 stofnuðu fyrrnefndir aðilar þróunarfélag utan 

um verkefnið með þá áætlun að byggja upp alþjóðlega stórskipahöfn og iðnaðar- og 

þjónustusvæði í takt við ákall samtímans um sjálfbærni (EFLA, 2019). Áætlanir gera ráð fyrir 

að uppbygging hafnarinnar muni hefjast árið 2025. Höfnin verður rekin eftir svokölluðu BOT 

fyrirkomulagi þar sem einkaaðilar byggja upp og reka höfnina og greiða fyrir það sérleyfisgjöld 

til landeigenda, hafnaryfirvalda (FFPA) og hafnarþróunarfélags (FFPD). Ef áætlanir Eflu og 

Bremenports um uppbyggingu í Finnafirði verða að veruleika verður framkvæmdin ein sú 

stærsta í Íslandssögunni. (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, munnleg heimild, 7. mars 

2019). 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um Finnafjarðarverkefnið og það greint ítarlega. Farið verður 

yfir rekstur hafna á Íslandi og hvernig rekstur hafnarinnar í Finnafirði verður frábrugðin rekstri 

annarra hafna hér á landi. Áætlað verður hvað verkefnið mun skila miklum tekjum í formi 

starfsemis- og leyfisgjalda og hvernig þær tekjur munu skiptast á milli aðila. Áætlað verður 

hve miklar fjárfestingar hafnaryfirvöld þurfa að leggja út í og hve mikla fjármuni þarf að leggja 
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í verkefnið. Rekstrar- og sjóðstreymisáætlun verður útbúin fyrir félögin sem standa að 

verkefninu auk fjárfestingaráætlunar til þess að svara þessum spurningum.  

 

Uppbygging ritgerðarinnar verður með þeim hætti að í 2. kafla verður fjallað fræðilega um 

hafnarrekstur og Finnafjarðarverkefnið. Farið verður yfir það hafnarrekstrarform sem gert er 

ráð fyrir að verði í Finnafirði, farið verður yfir verkefnið og aðdraganda þess og þá starfsemi 

sem líklegt þykir að þar muni þrífast. Í 3. kafla veðrur farið yfir aðferðarfræði rannsóknarinnar. 

Í 4. kafla verður fjallað um rekstrarforsendur verkefnisins og þau gjöld sem sérleyfishafar þurfa 

að greiða til þeirra sem að verkefninu standa. Í 5. kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar 

kynntar. Í 6. og síðasta kaflanum verða umræður og hugleiðingar höfunda um verkefnið. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað fræðilega um íslenskar hafnir, hafnarstýringu og uppbyggingu 

hafnar- og iðnaðarsvæðis í Finnafirði. Farið verður yfir hvernig rekstri Finnafjarðarhafnar 

verður háttað, hvaða starfsemi er þar áætluð og hvernig samspil opinberra aðila og einkaaðila 

verður háttað. Upplýsingar í þessum kafla eru fræðilegs eðlis og byggjast á rituðum heimildum, 

heimildum af veraldarvef og viðtölum við þá aðila sem þekkja til efnisins. 

 

2.1 Íslenskar Hafnir  

Í þessum kafla verður fyrst farið yfir hafnarsögu Íslands. Hvenær hafnarframkvæmdir hófust 

og hvernig þeim er háttað og stuttlega fjallað um Hafnarsamband Íslands. Þar á eftir er skýrt 

frá rekstri hafna á Íslandi og Faxaflóahafnir teknar sem dæmi. 

 

2.1.1 Hafnarsaga Íslands 

Árið 1855, um 60 árum áður en framkvæmdir á Reykjavíkur höfn hófust, var skipuð 

Hafnarnefnd með það hlutverk að innheimta hafnargjöld, hafa eftirlit með eignum hafnarinnar, 

stuðla að framkvæmdum og koma með tillögur til ýmissa úrbóta (Sjóminjasafnið í Reykjavík, 

2005). Árið 1913 reis fyrsta höfn Íslendinga í Hafnarfirði (Gunnar V. Andrésson, 2006). Sama 

ár hófust framkvæmdir við uppbyggingu á Gömlu höfninni í Reykjavík, sem er talið fyrsta 

stórvirki í hafnargerð á Íslandi. Fyrir þennan tíma höfðu Íslendingar aðeins haft aðgengi af 

höfnum gerðum af náttúrunnar hendi. Lítið sem ekkert skjól var fyrir veðrum og straumum og 

gátu skip nær hvergi lagst að bryggju og þurftu því að liggja langt frá landi. Á þessum tíma 

voru skipin eina tenging Íslendinga við umheiminn. Með skipunum bárust vörur, fólk og fréttir, 

til og frá landinu. Hefði því margur haldið að hvatinn til að hafa gott aðgengi fyrir skip væri 

mikill, en Íslendingar gáfu því seint gaum (Gerður Róbertsdóttir og Ragnheiður Mósesdóttir, 

1984, bls. 45). Árið 1920 voru komnir 23 togarar í Reykjavík, þar af voru 16 þeirra keyptir árið 

áður (Þorleifur Friðriksson, 2007, bls. 147). Ljóst var að Reykjavíkurhöfn var orðin miðstöð 

flutninga og það kom því fáum á óvart að Eimskipafélag Íslands, sem stofnað var árið 1914, 

staðsetti sig í næsta nágrenni við hafnarsvæðið í Reykjarvík og byggði þar höfuðstöðvar sínar 

(Kvótinn, 2018). 

 

Allt frá framkvæmd fyrsta stórvirkis hafnargerðar á Íslandi hefur hafnargerð hér á landi verið 

í þróun. Viðlegukantar, bryggjur og hafnarbakkar hafa verið byggðir og athafnasvæði fyrir 
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ýmsa haftengda starfsemi útbúin. Styrkjum til framkvæmda er forgangsraðað í þágu öryggis 

og atvinnu uppbyggingar. Þörf hafnarframkvæmda er metinn á grundvelli þess hve miklum 

úrbótum framkvæmdirnar skila fyrir viðkomandi höfn og landið í heild. Samgönguáætlun 

reiknar með að úthlutað verði samtals 13.794 milljónum króna til hafnarframkvæmda á árunum 

2019-2033 (þingskjal nr. 174/2018-2019. Tillaga til þingsályktunar).  

Hafnir á Íslandi eru fjölbreyttar, flestar þeirra eru fiskihafnir, en einnig eru stórskipahafnir, 

iðnaðarhafnir, hafnir fyrir skemmtiferðaskip og farmhafnir (Landmælingar Íslands, 2012). Í 

dag eru 70 hafnir á Íslandi aðilar að Hafnasambandi Íslands (Samband íslenskra sveitafélaga, 

2017). Hafnarsamband Íslands var stofnað árið 1969 að frumkvæði Sambands íslenskra 

sveitafélaga. Hafnarmál eru afar sérhæfð og var því farin sú leið að stofna sérstakt samband. 

Hlutverk Hafnarsambands Íslands er að koma fram gangvart hinu opinbera og öðrum í málum 

er varðar hafnir, efla samstarf hafna á Íslandi og vinna að hvers konar sameiginlegum 

hagsmunamálum þeirra, svo sem gjaldskrám og reglugerðum (Hafnasamband Íslands, e.d.). 

 

2.1.2 Rekstur hafna  

Nær allar hafnir á Íslandi í dag eru í eigu sveitafélag. Til undantekningar eru þrjár hafnir sem 

eru í eigu ríkisins eða einkaaðila. Þær hafnir eru Landeyjarhöfn sem er í eigu ríkisins og hafnir 

Hvals hf. og Skeljungs hf. í Hvalfirði (Friðrik Á. Friðriksson, 2017). Starfsemi hafna hérlendis 

er þó sjaldnast í höndum sveitafélaga. Einkaaðilar sjá um hafnastarfsemina og eru byggingar 

og tækjabúnaður á hafnarsvæðinu í eigu þeirra en innviði hafnarinnar í eigu sveitafélaga. 

Einkaaðilinn greiðir þá leigu, í mörgum tilfellum hlutfall af tekjum, fyrir að nota land og 

innviði. Þær hafnir sem hátta rekstri og eignarhaldi eins og skýrt var frá hér að ofan flokkast 

undir Leigustýrðar hafnir (e. Landlord port), en fjallað verður nánar um þær í kafla 1.3. (Jón 

Þorvaldsson, aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna, munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019). 

  

Til að gera sér betur grein fyrir því hvernig rekstri og eignarhaldi hafnarsvæða á Íslandi er 

háttað er viðeigandi að kynna sér starfsemi Faxaflóahafna. Faxaflóahafnir er sameignafélag 

sem stofnað var árið 2005. Faxaflóahafnir sf. er stærsta hafnar rekstrarfélag á Íslandi og er í 

eigu fimm sveitafélaga. Reykjavíkurborg á 75% eignahlut, Akraneskaupstaður á 11% og 

Hvalfjarðarsveit, Borgarbyggð og Skorradalshreppur skipta með sér því sem eftir stendur. 

Félagið á ýmis hafnarmannvirki og landsvæði, og hefur tekjur af því að leigja það út til hafnar 

rekstraraðila. Auk þess hefur félagið tekjur af ýmsum gjöldum sem innheimt eru af hafnar 
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rekstraraðilum (Faxaflóahafnir, 2012). Samkvæmt sameignafélags samningi Faxaflóarhafnar 

er tilgangur Faxaflóarhafnar eftirfarandi:  

 

Tilgangur félagsins er rekstur Reykjavíkurhafnar, Akraneshafnar, Grundartangahafnar, 

Borgarneshafnar og annarra hafnar sem kunna að verða aðilar í félaginu. Í rekstri hafnanna 

felst að byggja, reka, viðhalda og endurnýja hafnarmannvirki sem og rekstur hafntengdrar 

atvinnustöðu, þ.e. leigu á landi, vöruhúsum, tækjum og þess háttar, mannvirkjum hvers 

konar í því skyni að þjóna skipum eða fyrirtækjum á hafnarsvæðum sem sinna þjónustu 

við skip, farþega og farm. Auk þess annar rekstur tengdur höfnum eða skipum, s.s. 

hafnsöguþjónusta, vigtarþjónusta, sorphirða, sala vatns og rafmagns. Enn fremur fellur 

rekstur vöruhúsa og þjónustumiðstöðva á hafnarsvæðum undir rekstur félagsins, sem og 

þróun, skipulagningu og uppbyggingu lands í eigu félagsins. (Faxaflóahafnir, 2012, bls. 1) 

 

Stjórn Faxaflóarhafnar nefnist hafnarstjórn og er skipuð átta aðalmönnum og jafnmörgum til 

vara. Hlutverk hafnarstjórnar er að fara með málefni félagsins á milli eigendafunda. 

Hafnarstjórnin semur árlega fjárhagsáætlun og setur höfninni gjaldskrá. Hafnarstjórn ræður 

forstjóra sem ber starfsheitið hafnarstjóri. Stjórnin ákveður verksvið hans og veitir honum 

prófkúru fyrir félagið. Hafnarstjóri sér um daglegan rekstur Faxaflóahafna í umboði 

hafnarstjórnar og hagar hann störfum sínum í samræmi við ákvæði laga og reglugerða er varða 

starfsemi hafnarinnar. Hafnarstjórinn sér um að annast allar þær framkvæmdir og undirbúning 

þeirra, áætlunargerð og ráðningu starfsfólks. Hafnastjóranum til aðstoðar er 

aðstoðarhafnarstjóri. Undir þeim eru sex deildir, fjármáladeild, rekstrardeild, tæknideild, 

hafnarþjónusta, tölvu- og upplýsingardeild og markaðs- og gæðadeild. Innan fjármáladeildar 

er viðurkenndur bókari, gjaldkeri, ritarar og launa og mannauðsfulltrúi. Innan rekstrardeildar 

er umsjónarmaður fasteigna, yfirstjóri sem ber ábyrgð á iðnaðar- og verkamönnum og 

öryggisfulltrúi sem ber ábyrgð á hafnar gæslumönnum og hafnarvernd. Innan 

hafnarþjónustunnar starfa svo hafnarverðir og hafnsögumenn (Faxaflóahafnir, 2012). 

Samkvæmt ársreikningi Faxaflóahafna 2018 nam hagnaðurinn 1.725 millj. króna og eigið fé 

félagsins í árslok nam um 14.728 millj. króna. Samkvæmt rekstrarreikning Faxaflóarhafna er 

stærsta tekjulindin vörugjöld, en vörugjöld Faxaflóahafna nema 1.420.784 þúsund krónur en 

vörugjald er gjald sem greiðist af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á 

skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan skilgreindra marka hafnanna (Faxaflóahafnir, 2018a). 

Næst stærsta tekjulind Faxaflóahafna eru eignatekjurnar. Eignatekjurnar eru að stærstum hluta 

leiga á lóðum félagsins. Aðrar tekjur félagsins eru ýmis önnur gjöld og þjónusta sem félagið 
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innheimtir af hafnar rekstraraðilum. Sem dæmi um önnur gjöld eru aflagjöld, skipagjöld og 

sem dæmi um þjónustu er hafnarþjónusta og siglingarvernd. Ef horft er til gjalda félagsins falla 

þrír stærstu gjaldaliðir félagsins undir hafnarmannvirki, eignagjöld og hafnarþjónusta. 

Nauðsynlegt er að hafa aðgengi m.a. að tölulegum forsendum Faxaflóaahafnaa þegar gera á 

áætlanir um kostnað og tekjur Finnafjarðarverkefnisins. Nánari umfjöllun um áætlanir út frá 

gefnum forsendum eru í kafla 2.4.3. (Faxaflóahafnir, 2018b). 

 

2.2 Rekstrarskipulag hafna 

Í þessum kafla er fjallað um algengustu rekstrarskipulög hafna. Fjallað verður um þessi 

fjögur skipulög, opinberar hafnir, rekstrarhafnir, leigusalahafnir og einkahafnir. 

 

Margir þættir hafa áhrif á hvernig rekstrarskipulagi hafna er háttað. Þættir eins og hagkerfið 

sem höfn starfar í, söguleg þróun svæðisins umhverfis höfnina, staðsetning hafnar og tegundir 

farms sem meðhöndlaður er hafa meðal annars áhrif. Munurinn á rekstrarskipulögum liggur 

meðal annar í hlutverkaskiptingu opinbera- og einkaaðila, hvernig þjónustustarsemi og 

eignarhaldi hafna er háttað. Þjónustustarfsemi hafna getur til dæmis verið opinber, einkavædd 

eða blönduð. Eignarhald hafnarinnviða getur verið fjármagnað af hinu opinbera eða 

einkaaðilum. Rekstrarskipulög hafna eru flokkuð í fjóra flokka, þau nefnast Opinber höfn (e. 

Public service port), Rekstrarhöfn (e. tool port), Leigusalahöfn (e. Landlord Port) og 

Einkarekin höfn (e. Private service port). 

  

Opinberar hafnir (e. Public service port) er hafnir þar sem hafnarsvæðin og hafnarmannvirkin 

eru í eigu hins opinbera. Hið opinbera fjárfestir í innviðum og tekur þar með alla áhættu af 

þeirri uppbyggingu og þróun sem á sér stað, svo sem uppbyggingu hafnargarðar, vegakerfis, 

vöruhúsa og fleira. Allur búnaður, tengdur rekstur og hafnarstarfseminn sjálf er í eigu og umsjá 

hins opinbera. 

  

Rekstrar hafnir (e. tool port) eiga það sameiginlegt með opinberu höfnunum að eignarhaldið 

er hjá hinu opinbera. Hið opinbera sér um að þróa og viðhalda hafnarmannvirkjum, byggingum 

og allskyns búnaði sem tilheyrir hafnarstarfseminni. Það sem geinir þessar hafnir frá opinberu 

höfnunum, er að hið opinbera fær einkaaðila til að sjá um að reka hafnarstarfsemina sjálfa. Hið 

opinbera útvegar einkaaðila þann búnað, tæki og byggingar sem þarf svo að starfsemin geti 
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farið fram. Einkaaðili þarf því ekki að fjárfesta nema fyrir mjög lágar upphæðir og því er áhætta 

einkaaðila lítil sem engin. 

  

Leigusala hafnir (e. Landlord Port) eru algengastar hér á landi. Leigusala hafnir eru þær hafnir 

sem skipta ábyrgð, hlutverkum og áhættu sem jafnast á milli hins opinbera og einkaaðila. 

Hafnarsvæðið og hafnarmannvirkin eru í eigu og umsjá hins opinbera. Einkaaðilinn leigir 

hafnarsvæðið og hafnarmannvirkin af hinu opinbera fyrir sína eigin starfsemi. Einkaaðilinn 

útvegar þau tæki og búnaði sem þarf til að starfsemin geti farið fram. 

  

Einkareknar hafnir (e. Private service port) eru sjaldgæfar. Oft þegar höfn er einkavædd að 

fullu gefur það til kynna að hið opinbera telji hafnarstarfsemi ekki skila ávinningi til 

almennings og því áhuginn fyrir afskiptum á hafnarmálum lítill. Hafnarsvæðið, hafnarvirkin 

og allt annað er í eigu einkaaðila og hefur einkaaðilinn fullan rétt á að t.d. selja hafnarsvæðið 

eða hefja rekstur á svæðinu alveg ótengdum hafnarrekstri (World Bank Group, 2007). 

 

2.3 Forsaga Finnafjarðar verkefnisins 

Í þessum kafla er fjallað um aðdraganda Finnafjarðarverkefnisins. Hvenær umræðan um 

verkefnið hófst og hvernig umræðan hefur þróast til dagsins í dag. Þar á eftir er fjallað um 

aðstæður í Finnafirði og gert grein fyrir því hvers vegna staðsetning í Finnafirði varð fyrir 

valinu. Að lokum er stuttlega farið yfir siglingarleið yfir Norður-Íshaf. 

 

2.3.1 Aðdragandi verkefnisins 

Á 135. löggjafarþingi Íslendinga flutti Kristján Þór Júlíusson alþingismaður þingsályktunar- 

tillögu þess efnis að fela ríkisstjórn Íslands að aðstoða sveitarfélögin Langanesbyggð og 

Vopnafjarðarhrepp að undirbúa og kanna þörf á þjónustumiðstöð sem gæti annast þjónustu við 

skip sem leita að olíu á Drekasvæðinu. Alþingi samþykkti þingsályktunina (Þingskjal 537, 

2007-2008). Í kjölfar samþykktar þingsályktunartillögunar fól Iðnaðarráðuneytið 

verkfræðistofunum Eflu og Almennu verkfræðistofunni að útbúa skýrslu varðandi staðarval og 

aðstöðuskoðun þjónustumiðstöðvar fyrir olíuleit á Drekasvæðinu. Verkefnastjóri skýrslunnar 

var Hafsteinn Helgason verkfræðingur hjá Eflu og kom hún út í september 2008. Skýrslan bar 

yfirskriftina „Þjónustumiðstöð fyrir olíuleit á Drekasvæðinu: staðarval og aðstöðusköpun“ 

(Hafsteinn Helgason og Emil Ágústsson, 2008). Í skýrslunni kemur margt áhugavert í ljós er 

varðar aðstæður til hafnaruppbyggingar í Gunnólfsvík í Finnafirði. Skýrsluhöfundar komast að 
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því að Finnafjörður henti einstaklega vel til hafnaruppbyggingar út frá veðurfarslegum- og 

jarðfræðilegum þáttum.  

 

Efnahagslegt hrun varð á Íslandi í október 2008 (Ingimundur Friðriksson, 2009), mánuði eftir 

að skýrslan kom út, og ekkert var meira aðhafst í verkefninu að sinni. Efla verkfræðistofa hafði 

hins vegar áfram augastað á verkefninu og hélt áfram að skoða möguleikann á uppbyggingu 

hafnar í Finnafirði. En það var ekki bara uppbygging hafnar fyrir olíuleit sem kveikti áhuga 

Eflu á verkefninu. Efla sá tækifæri í uppbyggingu veigamikillar umskipunarhafnar fyrir 

flutningarskip í Finnafirði (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, munnleg heimild, 7. mars 

2019). Árin 2010 og 2011 stóð Efla í óformlegum viðræðum við hugsanlega rekstraraðila sem 

gætu komið að verkefninu (Hafsteinn Helgason, 2013). Árið 2012 hófu Efla og sveitarfélögin 

Vopnafjarðarhreppur og Langanesbyggð samstarf við þýska hafnarfyrirtækið Bremenports 

varðandi hugsanlega uppbyggingu hafnar í Finnafirði. Samstarfið fólst í rannsóknum og 

athugunum á svæðinu. (Efla, 2013). Formlegur samstarfssamningur á milli Eflu, Bremenports, 

Langanesbyggðar og Vopnafjarðarhrepps var svo undirritaður í Ráðherrabústaðnum við 

Tjarnargötu í maí 2014. Í samstarfinu fólst að aðilar samkomulagsins myndu leggja mat á 

hagkvæmni og áhrif þess að byggja umskipunar- og þjónustuhöfn í Finnafirði. Áætlað var að 

kostnaður við rannsóknir, umhverfismat og frumhönnun myndi nema hundruðum milljóna 

króna (Forsætisráðuneytið, 2014). 

  

Bremenports er einn rekstraraðila hafnarinnar í Bremen í Þýskalandi sem er fjórða stærsta 

gámahöfn í Evrópu (Bremenports, 2017). Með aðkomu Bremenports að verkefninu færðist 

aukin kraftur í verkefnið og segja má að verkefnið hafi fengið ákveðin gæðastimpil með 

aðkomu þýska stórfyrirtækisins (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, munnleg heimild, 7. 

mars 2019). Efla og Bremenports hafa haldið áfram að móta verkefnið á undanförnum árum 

og í apríl 2019 var þróunarfélag (FFPD) stofnað utan um verkefnið. Bremenports fer með 

stærstan eignarhlut í félaginu eða um 66% en eignarhlutur Eflu nemur um 26% og hlutur 

sveitarfélaganna Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar er 8%. Í fréttartilkynningu frá Eflu 

segir að „Markmið félagsins er að vinna að uppbyggingu alþjóðlegrar stórskipahafnar og 

iðnaðar- og þjónustusvæðis í takt við ákall samtímans um sjálfbærni” (Efla, 2019). Samkvæmt 

minnisblaði frá Hafsteini Helgasyni sviðstjóra hjá Eflu verkfræðistofu er gert ráð fyrir því að 

aðrir fjárfestir muni leggja þróunarfélaginu (FFPD) til fimm milljónir evra í víkjandi lán og 

hlutafé. Við það mun viðkomandi fjárfestir eignast 32% hlut í þróunarfélaginu og eignarhlutur 
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Bremenports mun minnka úr 66% í 32% (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, minnisblað 

í tölvupósti, 25. apríl 2019). 

 

2.3.2 Staðsetning og aðstæður 

Finnafjörður er einn þriggja fjarða í Bakkaflóa í Norður-Múlasýslu og liggur hann í umdæmi 

Langanesbyggðar. Finnafjörður er í um 15 mínútna akstursfjarlægð frá Þórshöfn á Langanesi. 

(Byggðarstofnun, e.d.). Aðstæður til hafnaruppbyggingar í Finnafirði eru mjög góðar og með 

þeim bestu sem þekkjast hér á landi. Lega landsins er mjög góð, fjörðurinn er opinn, öruggur 

til siglinga og mjög aðdjúpur (Efla, 2013). Fjörðurinn er 25-70 metra djúpur við ströndina. Eftir 

að ís tók að bráðna eftir síðustu ísöld tók land að rísa í Finnafirði sem skýrir hvers vegna 

fjörðurinn er svo aðdjúpur. Jarðefni á svæðinu hentar vel sem uppfyllingarefni og til 

steypugerðar. Svæðið er mjög flatlent og aðgengilegt og hentar þar af leiðandi mjög vel til 

hafnargerðar (Bremenports, e.d.). Rannsóknar- og þróunarsvið Siglingastofnunarinnar gerði 

ítarlegar öldufarsrannsóknir í Finnafirði og birti niðurstöður sínar í áfangaskýrslu í ágúst árið 

2008. Í skýrslunni kemur fram að ölduhæð í Finnafirði er ein sú lægsta sem þekkist hér á landi. 

Mesta ölduhæð sem verður í Reykjavík í meðalári er meiri en mesta ölduhæð sem verður í 

Finnafirði á 100 ára fresti (Siglingastofnun, 2008).  

  

Mynd 1: Dýpi í Finnafirði - (Efla, e.d.a) 
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Mynd 2: Ölduhæð í Finnafirði - (Efla, e.d.b) 

 

Veðurfar í Finnafirði er nokkuð milt, sérstaklega þegar tekið er tillit til þess hversu norðarlega 

fjörðurinn er. Á sumrin er meðalhitinn í Finnafirði 11 °C en -1 °C yfir vetrartímann. 

Meðalhitinn yfir árið er 4 °C. Úrkoman í Finnafirði er ein sú minnsta sem þekkist á Íslandi eða 

aðeins 600 mm á ári (Efla, 2012). Ársúrkoma í Reykjavík var 822 mm að meðaltali árin 1971-

2000, eða um þriðjungi meiri en í Finnafirði. Fáir staðir á landinu eru með úrkomu undir 600 

mm á ári. (Veðurstofa Íslands, 2019). Vindhraði í Finnafirði er einnig hægur þegar hann er 

borin saman við önnur sjávarþorp og firði á Íslandi (Efla, 2012). Gunnólfsvíkurfjall veitir 

firðinum gott skjól frá vindum og vindsveipum. Veturnir eru frekar mildir og snjóléttir 

(Hafsteinn Helgason og Emil Ágústsson, 2008).  
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Mynd 3: Mynd af Finnafirði - ([Ótitluð ljósmynd af Finnafirði], e.d.) 

 

Mynd 4: Ölduhæðir við Ísland - (Efla, e.d.c) 

Landfræðileg lega Íslands við jaðar Norður-Íshafsins gerir það að verkum að Ísland er kjörin 

staður sem umskipunarhöfn þegar siglingarleiðin um Norður-Íshafið opnast. Skip sem notuð 

verða í þessum siglingum verða að öllum líkindum mjög djúprist og umfangsmikil og 

sérstaklega smíðuð til þessara siglinga. Þessi skip myndu sigla með farm yfir Norður-Íshafið 

og umskipa honum í minni skip eins fljótt og auðið væri. Flestar hafnir Evrópu og Norður-

Ameríku gætu ekki tekið við slíkum skipum nema að farið yrði út í gríðarlega kostnaðarsamar 

breytingar á þeim höfnum. Rotterdam höfn í Hollandi er að öllum líkindum eina 

stórskipahöfnin í Evrópu sem gæti tekið við slíkum skipum. Hagkvæmast væri að byggja upp 
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nýja höfn eða hafnir í Norður-Atlantshafi sem gætu tekið við slíkum skipum 

(Utanríkisráðuneytið, 2009).  

 

2.3.3 Ný siglingarleið í Norður-Íshafi 

Með hlýnun jarðar hefur hafís á Norður-Íshafi bráðnað hratt og nú er svo komið að hægt er að 

sigla um Norður-Íshafið hluta úr ári. Siglingarleiðin á milli annars vegar Asíu og Evrópu og 

hins vegar Norður-Ameríku og Asíu gæti styðst verulega þegar siglingarleiðin um Norður-

Íshafið opnast eða um allt að 12-16 daga. Forsætisráðuneytið lét gera skýrslu árið 2016 um 

hagsmuni og tækifæri Íslands á norðurslóðum. Þar kemur meðal annars fram að bráðnum íss á 

Norður-Íshafi hafi mikla þýðingu fyrir Ísland þar sem gert er ráð fyrir aukinni skipaumferð og 

vöruflutningum um Norður-Íshafið. Flest gámaflutningaskip koma við á nokkrum stöðum á 

siglingarleiðum sínum. Gert er ráð fyrir því að til að byrja með muni sérstaklega styrkt skip 

sinna vöruflutningum um Norður-Íshafið. Þegar yfir Íshafið er komið myndu þessi skip 

umskipa öllum sínum farmi yfir í önnur minni og hagkvæmari skip (Forsætisráðuneytið, 2016). 

Talið er að hægt væri að spara í kringum 100 bandaríkjadali á hverja 20 feta gámaeiningu 

(Twenty-foot equivalent unit eða TEU) með því að fara siglingarleiðina um Norður-Íshafið á 

leiðinni frá Asíu. Fyrir 20.000 gáma skip sparast því 2.000.000 bandaríkjadala (Hafsteinn 

Helgason, 2015).  

  

Þegar talað er um siglingar um Norður-Íshafið er helst fjallað um þrjár siglingarleiðir. Í fyrsta 

lagi er það svokölluð norðvesturleið sem liggur meðfram strönd Kanada. Sú leið hefur aðeins 

einu sinni verið sigld og er talin mjög erfið til siglinga sökum mikils hafíss. Talið er að 

norðvesturleiðin verði sú síðasta til þess að verða fær. Í öðru lagi er það miðleiðin, en það er 

leið sem liggur austan við Grænland og þaðan fram hjá Íslandi. Þetta er styðsta siglingarleiðin 

en hún er þó enn illfær sökum mikils hafíss. Í þriðja lagi er það norðausturleiðin sem liggur 

meðfram ströndum Rússlands og fer austan við Ísland, á milli Íslands og Noregs. Þessi leið er 

nú þegar opin hluta úr ári og hefur skipaumferð á þessum slóðum farið ört vaxandi undanfarin 

ár og talið er að hún komi til með að aukast á komandi árum (Forsætisráðuneytið, 2015). 

Ákveðnir óvissuþættir eru þó til staðar er varða siglingar á norðurslóðum. Einungis hægt að 

sigla um Norður-Íshafið nokkra mánuði úr ári og þá er siglt um norðausturleiðina. Sú leið liggur 

meðfram strönd Rússlands og þurfa skip sem þar sigla að fá samþykki Rússa fyrir siglingunum 

og geta Rússar ákveðið hvort ísbrjótar séu kallaðir til en það hefur í för með sér aukin kostnað. 

Óvissa er einnig um það hvenær siglingarleiðin muni opnast betur og verða greiðfærari, þ.e.a.s. 
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með bráðnun hafíss. Í reglulegum siglingum á milli áfangastaða leggja viðskiptavinir 

skipafélaga mikið upp úr áreiðanleika og vilja viðskiptavinir geta stólað á komutíma skipa allt 

árið um kring. Þó mögulegt sé að sigla um Norður-Íshafið hluta úr ári er óvíst hvenær hægt 

verði að sigla þar allt árið um kring (Forsætisráðuneytið, 2015). 

 

2.4 Framtíðarhorfur Finnafjarðar verkefnisins 

Háleit markmið eru uppi um uppbyggingu hafnar og iðnaðarsvæðis í Finnafirði. Um 

langtímaverkefni er að ræða og gert er ráð fyrir að uppbygging svæðisins taki allt að 40-50 ár. 

Gert er ráð fyrir umskipunarhöfn fyrir námaefni og gáma en einnig eru hugmyndir um 

uppbyggingu fiskeldis á landi og orkuframleiðslu. Svæðið er einnig talið henta vel til 

uppbyggingar flugvallar fyrir vöruflutninga. Einnig gæti höfnin gengt mikilvægu hlutverki í 

leitar- og björgunaraðgerðum. Efla, Bremenports og sveitarfélögin á svæðinu hafa unnið saman 

að verkefninu síðan árið 2012. (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, munnleg heimild, 7. 

mars 2019). Gert er ráð fyrir því að höfnin í Finnafirði verði rekin eftir svo kölluðu “Build 

Operate Transfer” (BOT) rekstrarformi sem fjallað verður nánar um í kafla 2.4.1. Nær öll 

undirbúnings- og rannsóknarvinna vegna hafnarinnar hefur verið fjármögnuð af einkaaðilum 

(Eflu og Bremenports). Ríkið mun fjármagna brimvarnargarð vegna hafnarinnar að hluta til 

(60%) á móti einkaaðilum (40%) (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, minnisblað í 

tölvupósti, 25. apríl 2019). Ef áætlanir Eflu og Bremenports um uppbyggingu í Finnafirði verða 

að veruleika verður framkvæmdin ein sú stærsta í Íslandssögunni. Áætlanirnar eru gríðarlega 

metnaðarfullar og ef af verður mun verkefnið verða mikil innspýting fyrir atvinnulíf á Norður- 

og Austurlandi. Ljóst er að verkefnið er umdeilt og ekki eru allir á sama máli um ágæti þess. 

Sumir hafa áhyggjur af landraski og umhverfisáhrifum framkvæmdanna. („Hluti 

framkvæmdasvæðis hafnar á náttúruminjaskrá “, 2019). Í upphaflegum áætlunum var gert ráð 

fyrir að olíubirgðarstöð myndi rísa í Finnafirði en nú hafa þau áform verið lögð af og öll áhersla 

verður lögð á að verkefnið sé sjálfbært og umhverfisvænt (Hafsteinn Helgason, verkfræðingur 

hjá Eflu, munnleg heimild, viðtal, 14. maí). 
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Mynd 5: Hluti aðalskipulags Langanesbyggðar 2007 - 2027 (Teikn, ráðgjöf og hönnun, 2013) 
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2.4.1 Samstarf opinbera- og einkaaðila (PPP) 

Samstarfssamningur opinberra- og einkaaðila (e. Public private partnership) er samstarf sem 

byggir á samkomulagi á milli tveggja eða fleiri opinberra- og einkaaðila um fjármögnun, 

uppbyggingu og rekstur umfangsmikilla verkefna. Algengast er að samningarnir nái yfir 20-25 

ár og á þeim tíma er verkefnið í heild sinni í eigu einkaaðila. Samstarf opinbera og einkaaðila 

hefur færst í aukana á seinustu árum og er það algengt þegar uppbygging innviða á sér stað, 

sem dæmi sjúkrahús, fráveitukerfi og hafnir (Viðskiptaráð Íslands, 2018). Margir kostir fylgja 

samstarfinu, þeir eru meðal annars: 

 

1. Áhættudreifing: Áhættan sem fylgir framkvæmd verkefnisins og rekstri þess fellur á 

einkaaðilann. Mikilvægt er því að einkaaðilinn sem tekur að sér verkefnið sé hæfur. 

2. Skilvirkni: Einkaaðilinn hefur hvata til að vinna verkefnið vel þar sem hann hefur 

beinan hag af velgengi verkefnisins. Einkaaðilar setja oftar en ekki hærri kröfur en hið 

opinbera um arðsemisstig verkefna og er afleiðingin sú að einkaframkvæmdir fara 

sjaldnar fram úr kostnaðaráætlun en opinberar framkvæmdir. 

3. Grunnþjónusta ríkisins: Stofnkostnaður ríkisins við verkefnið er lægri en ella. 

Fjármagn sem annars hefði verið fast er því hægt að nota í nauðsynlega opinbera 

grunnþjónustu. 

4. Viðhald á eignum: Einkaaðili sér um viðhald á eignum á samningstímanum og því er 

viðhald eigna tryggara en ella og víkur ekki ef halla fer undir fæti hjá hinu opinbera. 

(Viðskiptaráð Íslands, 2018). 

 

Ákveðin skilyrði þurfa að vera til staðar svo samstarf á milli hins opinbera og einkaaðila gangi 

upp. Til að einkaaðilar taki fjárhagslegar áhættur þurfa að vera til staðar ákveðnar væntingar 

um ávöxtun og arð. Opinberi aðilinn þarf að vera skuldbundinn verkefninu og hafa góðan 

lagalegan grundvöll til að tryggja fjárfestingu sína og lágmarka áhættu verkefnisins. Útboð 

verkefna þurfa að vera opinber og samningurinn á milli einkaaðila og hins opinbera þarf að 

vera skýr (basic conditions for a successful PPP). 

  

Sérleyfissamningar (e. Build-Operate-Transfer-Contract) eru ein tegund samstarfssamninga á 

milli opinbera- og einkaaðila. Samstarfið hefst á þann hátt að einkaaðila er veitt sérleyfi frá 

hinu opinbera til þess að fjármagna, byggja, reka og viðhalda tilteknu verkefni (Adam Hayes, 

2019). Miklar fjárfestingar eru af hálfu einkaaðilans og í sumum tilfellum veitir hið opinbera 
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einkaaðilanum styrki (Francois-Marc Turpin, 2013).  Eitt það helsta sem einkennir 

sérleyfissamninga er að loknum samningstíma færist eignarétturinn á verkefninu frá einkaaðila 

og yfir til hins opinbera (Adam Hayes, 2019). 

 

2.4.2 Sérleyfissamningur í Finnafirði 

Finnafjarðar verkefnið verður unnið eftir fyrrnefndum sérleyfissamningi. Þrjár sjálfstæðar 

einingar vinna nú að framgangi verkefnisins. Einingarnar þrjár eru sveitafélögin Langanes og 

Vopnafjarðarhreppur sem mynda Hafnarfélag (Finnafjord Port Authority (FFPA)) 

verkefnisins, Bremenports og EFLA verkfræðistofa sem mynda Þróunarfélag (Finnafjord Port 

Development (FFPD)) verkefnisins og landeigendur í Finnafirði sem mynda Félag 

Landeiganda. Sérleyfið, sem boðið verður út, mun gilda í 40 ár frá undirritun samnings. Gert 

er ráð fyrir að uppbygging í Finnafirði hefst árið 2025. Þegar fyrsti sérleyfissamingurinn er 

undirritaður er þróunartíma verkefnisins lokið. Þá tekur við 20 ára tímabil þar sem tekjur 

skiptast á milli félagana þannig að 33% af tekjum fer til Hafnarfélagsins (FFPA), 33% til 

Þróunarfélagsins (FFPD) og 34% til landeiganda. Áætlað er að þetta tímabil verði frá 2025-

2045. Að þessum tíma liðnum hættir Þróunarfélagið (FFPD) starfsemi sinni lætur öðrum 

eigendum í té sinn hlut. (Hafsteinn Helgason, verkfræðingur hjá Eflu, munnleg heimild, viðtal, 

6. mars). 

 

Hafnarfélagið (FFPA) hefur hlutverk hafnaryfirvalds og á eftir bestu getu að vera haldið frá 

fjárhagslegri áhættu tengdu verkefninu. Hlutverk félagsins verður í samræmi við hlutverk 

annara hafnaryfirvalda hérlendis og þarf það að framfylgja íslenskum sveitastjórnar- og 

hafnarlögum. Þau verkefni sem eru á borði FFPA eru margþætt. Meðal verkefna eru:  

  

1. Þróun á aðalskipulagi: FFPA, í samstarfi við FFPD, undirbýr og þróar aðalskipulag í 

takt við verkefnið. Í aðalskipulagi setur FFPA fram stefnu sína um landnotkun, 

byggðarþróun, byggðarmynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í 

sveitarfélaginu. 

2. Vatnsaðgengi á starfssvæðinu: Leggja vatnsveitu á svæðið sem uppfyllir skilyrði 

verkefnisins, bæði hvað varðar drykkjarvatn og vatni ætlað fyrir eldvarnir. Nýjustu 

upplýsingar gera ráð fyrir því að drykkjarvatnið fáist úr lóni hinu megin við fjörðinn og 

þarf því að leggja vatnslögn þar á milli. Hvað varðar eldvarnir þá verða þær samkvæmt 
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nýjustu áætlunum í höndum sérleyfishafa. (Hafsteinn Helgason, verkfræðingur hjá 

Eflu, munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019) 

3. Staðbundin almannatengsl: Byggja þarf upp almenningsvitund með það markmið að 

ná samstöðu milli nærliggjandi sveitafélaga og landeiganda um málefni sem varða 

verkefnið. Auðveldar þetta fyrir ýmsum framkvæmdum og fyrirbyggir óþarfa tafir og 

kostnað. 

4. Lágmarka losun gróðurhúsalofttegunda: Meta og gera ráðstafanir í samstarfi við 

fjárfesta og FFPD með það markmið að lágmarka losun gróðurhúsalofttegunda í 

tengslum við verkefnið. (Hafsteinn Helgason, verkfræðingur hjá Eflu, munnleg 

heimild, tölvupóstur, 14. apríl). 

  

Þróunarfélagið (FFPD), er í eigu Bremenports GmbH & co, Eflu verkfræðistofu og 

hafnarfélagsins (FFPA). Þróunarfélagið sér um allt ráðgjafar- og þróunarstarf og kemur til með 

að vinna náið með FFPA til að gera verkefnið að veruleika. Hlutverk félagsins er að miðla til 

verkefnisins sinni tæknilegri og verkfræðilegu þekkingu, vinna ýmis umhverfis- og 

viðskiptaþróunar tengd verkefni og sinna markaðsstarfi víðs vegar um heiminn með það að 

leiðarljósi að laða að einkaaðila sem hafa áhuga að gerast sérleyfishafar og fjárfesta í 

uppbyggingu hafnarstarfsemis í Finnafirði og reka. Eftirfarandi eru verkefni sem 

þróunarfélagið kemur til með að sinna: 

  

1. Rannsóknarvinna: Hingað til hefur Efla, hluthafi FFPD, lagt mikla vinnu í ýmis 

rannsóknarstörf. Sem dæmi um rannsóknir eru landfræðilegar-, veðurfarslegar-, 

hagkvæmni- og markaðsrannsóknir og mun félagið halda áfram samskonar vinnu.  

2. Almenn almannatengsl: félagið mun gegna lykilhlutverki í að kynna verkefnið fyrir 

almenning sem og hugsanlegum fjárfestum. Hlutverkið felur meðal annars í sér að stýra 

umfjöllun í fjölmiðlum, útbúa fréttatilkynningar, vefsíðu og annað kynningarefni.  

3. Fjármögnun og fjárfestar: þróa enn frekar samsetningu verkefnisins, hvernig skal 

fjármagna verkefnið, koma auga á og greina hugsanlega fjárfesta, meta kröfur þeirra 

varðandi þróun verkefnisins og aðalskipulags. 

4. Gerð viðskiptaáætlana: stilla upp mismunandi viðskiptaáætlunum út frá mismunandi 

forsendum þar sem enn ríkir ákveðin óvissa hvernig verkefnið fer nákvæmlega fram. 

5. Sérleyfissamningar: sérleyfin koma til með að fara í gegnum einskonar uppboðsferli. 

Þegar um ræða stór og umfangsmikil verkefni eins og Finnafjarðar verkefnið er ekki 

nóg að horfa aðeins til hver bíður hæst í verkefnið. Mikilvægt er að taka inn í 



 24 

reikninginn aðra þætti svo sem fjárhagsstöðu, tæknilega hæfni, stjórnunar getu og 

orðspor fjárfesta (Dwarika Puri og S. Tiwari, 2014). Sérleyfin þarf svo að hanna með 

viðeigandi þróunar markmið í huga. Síðast en ekki síst þarf FFPD að fylgja eftir 

framkvæmdum og árangri sérleyfishafa. (Hafsteinn Helgason, verkfræðingur hjá Eflu, 

munnleg heimild, minnisblað í tölvupósti, 14. apríl). 

  

Ríkið kemur til með að vinna með aðilum verkefnisins við framkvæmd þess. Meðal verkefna 

ríkisins eru: 

  

1. Greina efnahagsleg áhrif: í samstarfi við hagsmunaaðila, kemur ríkið að því að 

rannsaka og birta niðurstöður um hvaða efnahagslegu áhrif verkefnið kann að hafa á 

samfélagið. 

2. Rafvæða svæðið: finna lausn og meta hvaða leið skal fara til að leggja rafmagn í og 

um Finnafjörð. 

3. Vegagerð: Vegakerfi landsins skiptist í þjóðvegi, sveitafélags vegi, almenna stíga og 

einkavegi (Íslensk vegalög, nr. 80/2007). Vegurinn sem kemst næst Finnafirði er 

Þjóðvegur 85. Þjóðvegur 85 tengir meðal annars saman Vopnafjörð og Þórshöfn og 

liggur hann á kafla afar nálægt Finnafirði. Ríkið kemur til með að leggja veg frá 

Þjóðvegi 85 sem teygir sig meðfram Finnafirði að sunnanverðu og endar yst í firðinum. 

Þessi vegur verður opinn almenningi og frá honum verða lagðir einkavegir að 

hafnarsvæðunum. (Hafsteinn Helgason, verkfræðingur hjá Eflu, munnleg heimild, 

minnisblað í tölvupósti, 14. apríl). 

4. Hafnarlögin: Umfangsmikil verkefni bera með sér margvíslegar lagalegar áskoranir. 

Hafnarmannvirki í Finnafirði er þar engin undantekning. Íslensku hafnarlögin voru 

innleidd 1. júlí 2003 með það markmið að leiðarljósi að nútímavæða og auka 

samkeppnishæfni íslenskra hafna (Friðrik Á. Friðriksson, 2017). Fyrsti kafli laganna 

nær yfir almenn ákvæði og gildissvið þeirra. Ráðherra fer með yfirstjórn hafnarmála. 

Samgöngustofa og Vegagerðin annast þátt ríkisins og hefur eftirlit með framkvæmd 

laganna. Annar kafli laganna snýr að skipulagi hafnarsvæða og hafnarmannvirkja. 

Skipulag hafnarsvæðis skal miðast við þarfir hafnar og að mannvirkjagerð skuli ekki 

fara fram nema með samþykki frá viðkomandi hafnarstjórnar. Öll mannvirkjagerð í 

höfnum skal vera í samræmi við gildandi skipulag fyrir viðkomandi sveitafélag og 

uppfylla þarf lágmarkskröfur um hafnarmannvirki, slysvarnir og staðfestingu á 

fjármögnum. Eigandi hafnar er ábyrgur fyrir því að mannvirki, búnaður og rekstur 
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hafnar sé ætíð í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. Í þriðja kafla laganna er fjallað 

um rekstrarform hafna. Lögin kveða á um að höfn má reka með þrennum hætti. Höfn 

má reka með eða án sérstakrar hafnastjórnar í eigu sveitafélags og höfn má einnig reka 

sem hlutafélag, í eigu opinberra aðila eða annarra. Í næstu köflum í lögunum kemur 

skýrt fram hvernig skal hátta stjórn og rekstri hafnanna, starfsheimildum, skattskyldu, 

endurskoðun og gjöldum hvers forms fyrir sig. Áttundi kafli laganna fjallar um framlög 

ríkisins til hafnarmála og framkvæmdir í höfnum. Þar segir að ríkisjóði er heimilt að 

styrkja ýmsar aðgerðir tengdar hafnarmálum. Dæmi um aðgerðir eru framkvæmdir við 

bryggjugerð, skjólgarða, brimvarnir og dýpkun í innsiglingu (Hafnalög nr. 63/2003). 

5. Skattfrjálst svæði: Ríkið tekur að sér að meta hvaða lagalegu skilyrði Finnafjarðar 

verkefnið þarf að uppfylla til þess að geta starfað sem tollfrjálst svæði. Tollfrjálst svæði 

er svæði þar sem ekki þarf að borga toll af vörum sem koma hingað til lands og eru 

ætlaðar til umflutnings (Íslensk tollalög nr. 88/2005). 

6. Losun gróðurhúsalofttegunda: Meta þarf áætlað magn kolefnislosunar frá verkefninu 

og hvort þær áætlanir samrýmist stefnu ríkisins um losun gróðurhúsalofttegunda. 

(Hafsteinn Helgason, verkfræðingur hjá Eflu, munnleg heimild, minnisblað í 

tölvupósti, 14. apríl). 

 

2.4.3 Fyrirhuguð starfsemi í Finnafirði 

Námaefni 

Á undanförnum árum hefur verið fjárfest mikið í námuvinnslu á Grænlandi. Grænlensk 

stjórnvöld hafa á undanförnum árum unnið markvisst að því að kynna landið fyrir fjárfestum 

og hafa meðal annars lofað skattaívilnunum til handa fjárfestum sem eru reiðubúnir að fjárfesta 

í námum á Grænlandi. Mikil verðmæti eru í jörðu á Grænlandi og með bráðnun 

Grænlandsjökuls og opnun siglingarleiða munu þessar auðlindir verða aðgengilegri en áður. 

(Goverment of Greenland, 2014). Nokkur stór námaverkefni eru farin af stað á Grænlandi og 

talið er að innan fárra ára geti Grænland verið orðin stór útflytjandi af sandi (Doyle, 2019). 

Hafnir á Grænlandi eru ekki lausar við ís nema hluta úr ári og henta því ekki sérlega vel sem 

umskipunarhafnir fyrir námaefni. Hins vegar eru hafnir á Íslandi lausar við ís og henta þar af 

leiðandi mjög vel til umskipunar. Nálægð Íslands við Grænland gerir það að verkum að Ísland 

er í kjörstöðu til þess að reisa umskipunarhöfn fyrir námaefni frá Grænlandi. Verkfræðistofan 

Mannvit hefur verið að skoða möguleikann á því að reisa umskipunarhöfn vegna þjónustu við 
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olíu- og námuvinnslu á Reyðarfirði. Einnig hefur verkfræðistofan Efla verið að skoða sömu 

möguleika í Finnafirði eins áður hefur verið fjallað um (Forsætisráðuneytið, 2015). 

 

Efla gerir ráð fyrir svæði undir námaefni í Finnafirði sem aðallega mun koma frá Grænlandi. 

Gert er ráð fyrir 200 hektara lóð undir þessa starfsemi þar af 30 hektarar sem verða á 

landfyllingum. Gert er ráð fyrir að uppbygging svæðisins hefst árið 2030 og starfsemi hefst 

árið 2032. Áætlanir gera ráð fyrir að 1.000.000 m3 af efni verði landað á ári og sama magni 

verði útskipað. Magnið mun síðan aukast um 1.000.000 m3 á fimm ára fresti frá árinu 2032. 

Starfsemisgjöld verða innheimt af hverjum rúmmetra af efni sem er landað. Hálft gjald verður 

tekið af hverjum rúmmetra af efni sem er útskipað (Hafsteinn Helgason, verkfræðingur Efla, 

munnleg heimild, viðtal, 6. maí 2019).  

  

Umskipunarhöfn / gámavöllur 

Sjóflutningar á vörum og varningi hafa vaxið mikið á undanförnum árum og áratugum. Í 

skýrslu sem Sameinuðu þjóðirnar gáfu út árið 2018 er gert ráð fyrir að sjóflutningar (í tonnum 

talið) muni vaxa um 3,8% á ári fram til ársins 2023. Af 20 stærstu höfnum heims eru 16 hafnir 

í Asíu. Stærstur hluti flutninga fer frá Austur-Asíu til Evrópu og Bandaríkjanna (United 

Nations, 2018). Opnun siglingarleiðarinnar yfir Norður-Íshafið hefði mikil áhrif á 

alþjóðasiglingar og þá sérstaklega á siglingar á frá Asíu til N-Ameríku og Evrópu. Í dag fara 

nær allar siglingar á milli þessara heimshluta um Súez og Panama skurðina. Þessir skipaskurðir 

hafa þó takmarkaða flutningsgetu og hafa verið reknir með hámarksafköstum og þar myndast 

oft á tíðum langar raðir skipa. Lítið þarf út af að bregða svo tafir verði á skipaumferð um 

fyrrnefnda skurði og getur t.a.m. vélarbilun í stóru skipi stoppað alla umferð um skurðina og 

tafið siglingar. Auknar áhyggjur eru uppi um viðkvæmni þessara flutningsleiða og hafa margir 

áhyggjur af afleiðingum þess ef umræddir skurðir lokast vegna t.d. stríðsátaka eða óhappa. Það 

myndi hafa mikil áhrif á sjóflutninga í þessum heimshluta. Ef siglingarleiðin um Norður-

Íshafið opnast gæti það haft jákvæð áhrif á flutningaöryggi á milli heimsálfa. Þessi opnun 

siglingarleiðarinnar hefur einnig jákvæð áhrif á efnahag ríkja í Evrópu og austanverðrar 

Norður-Ameríku (Utanríkisráðuneytið, 2009).  

 

Áæltanir Eflu gera ráð fyrir uppbyggingu gámavallar í Finnafirði. Uppbygging gámavallar í 

Finnafirði á að hefjast árið 2035 og starfsemi hefst árið 2037. Svæðið verður 120 hektarar að 

stærð þar af 100 hektarar á landfyllingum. Áætlanir gera ráð fyrir því að 150.000 

gámaeiningum verði landað og sama magni útskipað þegar starfsemi hefst árið 2037. Gert er 
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ráð fyrir að magnið aukist um 150.000 gámaeiningar á fjöugurra ára fresti. Gert er ráð fyrir að 

starfsemisgjald verði tekið fyrir hverja gámaeiningu (TEU). Fullt gjald er tekið fyrir gám sem 

tekin er úr skipi en hálft gjald er tekið fyrir gám sem settur er í skip. Ráðgert er að 

gámalvöllurinn verði síðasta starfsemin sem mun hefjast í Finnafirði þar sem siglingaleiðin um 

Norður-Íshafið mun ekki verða fullfær fyrr en um það leyti. (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri 

hjá Eflu, minnisblað í tölvupósti, 25. apríl 2019). 

 

Fiskeldi 

Í Finnafirði er gert ráð fyrir 110 hektara landfyllingu undir Fiskeldi. Gert er ráð fyrir að 

uppbygging fiskeldis muni hefjast árið 2025 og muni starfsemi hefjast árið 2027. Tekjur af 

starfsemisgjöldum fiskeldisins byrja þó ekki að skila sér fyrr en árið 2028 þar sem fiskseyði 

þarf að þroskast í eitt ár áður en því er slátrað. Gert er ráð fyrir að fiskeldið verði 5.000 tonn í 

upphafi og muni síðan stækka um 5.000 tonn á tveggja ára fresti þar til það hefur náð 60.000 

tonna stærð (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, minnisblað í tölvupósti, 25. apríl 2019). 

 

Leitar og björgunarsvæði 

Gengið er út frá því að ríkið greiði 60% hlut í brimvarnargarði eins og hafnarlög gera ráð fyrir 

en fái í stað þess aðstöðu á svæðinu undir leitar- og björgunaraðila. Áætlanir gera ráð fyrir því 

að Landhelgisgæslan og aðrir björgunaraðilar fái 15 hektara lóð í Finnafirði. Ekki er gert ráð 

fyrir neinum starfsemis- né fastagjaldi frá þeirri starfsemi. Einungis verður greidd lóðarleiga 

af leitar- og björgunarsvæðinu. Gert er ráð fyrir því að uppbygging svæðisins hefst árið 2025 

og það verði tekið í notkun árið 2027 (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, minnisblað í 

tölvupósti, 25. apríl 2019).  

 

Break Bulk starfsemi 

Gengið er út frá því að á svæðinu verði svo kölluð “Break Bulk” starfsemi. Undir þessa 

starfsemi fellur varningur sem ekki eru fluttir í venjulegum gámaeiningum eins og t.d ökutæki, 

vindmillur og fleira. Gert er ráð fyrir 30 hektara “Break Bulk” svæði í Finnafirði. Gert er ráð 

fyrir að árið 2028 verði þessum lóðum úthlutað og starfsemi hefjist árið 2030. Gert er ráð fyrir 

að 250.000 fólksbílar verði fluttar í gegnum höfnina árið 2030 og 2.500 fólksflutningarbílar. 

Gert er ráð fyrir því að á fjögurra ára fresti muni magn fólksbíla aukast um 250.000 bíla 

og fólksflutningabíla um 2.500 bíla (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, minnisblað í 

tölvupósti, 25. apríl 2019).  
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Iðnaðarsvæði 

Gert er ráð fyrir 200 hektara iðnaðarsvæði í Finnafirði. Þetta verður margskonar iðnaður og 

vörugjöld verða reiknuð af hverju tonni sem framleitt er. Gert er ráð fyrir að uppbygging 

svæðisins hefst árið 2026 og starfsemi hefst árið 2028. 40.000 tonna framleiðsla verður á 

svæðinu á fyrstu fimm árunum og mun síðan aukast um 10.000 tonn á ári. Starfsemisgjald 

verður innheimt af hverju tonni sem fer frá svæðinu (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, 

minnisblað í tölvupósti, 25. apríl 2019). 

 

Önnur starfsemi 

Ýmiskonar önnur starfsemi verður í Finnafirði. Þar má helst nefna framleiðslu á vetni, þungu 

vatni og ammoníaki. Svæðið undir þessa starfsemi verður 10 hektarar á föstu landi. 

Uppbygging þessa svæðið mun hefjast árið 2025 og starfsemi hefst árið 2027 (Hafsteinn 

Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, minnisblað í tölvupósti, 25. apríl 2019). 

Vetni  

Ráðgert er að vetni verði framleitt í Finnafirði. Starfsemisgjöld af vetni verða tekin af hverju 

framleiddu Nm3. Gert er ráð fyrir að framleiðslan verði 11600 Nm3 á klukkustund eða 

101.616.000 Nm3 á ári. Gert er ráð fyrir að framleiðslan aukist 11600 Nm3 á klukkustund á 5 

ára fresti (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, minnisblað í tölvupósti, 25. apríl 2019). 

Þungt vatn 

Gert er ráð fyrir að framleiðsla á þungu vatni verði í Finnafirði. Áætlað er að framleidd verði 

140 tonn af þungu vatni fyrstu 5 árinn og framleiðsla mun síðan aukast um 140 tonn á 5 ára 

fresti (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, minnisblað í tölvupósti, 25. apríl 2019). 

Ammoníak 

Áætlanir Eflu gera ráð fyrir að framleitt verði Ammoníak í Finnafirði ramleidd verða 21.900 

tonn af ammoníaki fyrstu 5 árin og framleiðsla mun síðan aukast um 21.900 tonn á ári á 5 ára 

fresti eftir það. 
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3. Aðferðarfræði  

Rannsóknarvinna: 

Við rannsóknarvinnuna var notast við megind- og eigindlegar aðferðir í bland. Eigindleg aðferð 

var notuð til að öðlast skilning á Finnafjarðarverkefninu. Skilningur á verkefninu gerði okkur 

kleift að notast við megindlega aðferð til að ákvarða forsendur notaðar í útreiknum. Markmið 

rannsóknarvinnunar var að geta útbúið fjárhagsáætlun fyrir félögin FFPD og FFPA sem gerði 

grein fyrir fjárfestingarþörf, sjóðsteymi og almennum rekstri félaganna og hve miklum tekjum 

Finnafjarðarverkefnið kæmi til með að skila á líftíma sínum.  

 

Þátttakendur og gagnasöfnun: 

Hafsteinn Helgason, verkfræðingur Eflu, tók virkan þátt í að útvega okkur upplýsingar sem 

gögnuðust okkur við gerð fjárhagsáætlunarinnar. Hann hafði í höndum sér mikið af gögnum 

og vitneskju og kynnti fyrir okkur þá rannsóknarvinnu sem Efla hefur unnið seinustu ár.  

 

Mælitæki notuð við rannsóknarvinnu: 

Helsta mælitæki okkar við öflun á gögnum voru viðtöl. Í viðtölum okkar beittum við helst 

leitandi spurningum, þögn og túlkandi spurningum. Taka skal fram að ómögulegt var að afla 

fullnægjandi gagna þar sem Finnafjarðarverkefnið er enn aðeins verkefni á blaði og mikið 

magn forsenda þar af leiðandi áætlaðar forsendur. Eitt af mælitækjunum sem við notuðum, ef 

kallast getur mælitæki, voru áætlanir á forsendum. Áætlanir voru gerðar með því að aðlaga 

forsendur sem áttu við heimildir að styðjast við aðstæður í Finnafirði. 

 

Úrvinnsla: 

Sjóðstreymis-, rekstra- og fjárfestingar líkön voru útbúin í Microsoft Excel með aðferðum sem 

kenndar voru í áföngunum Inngangur að endurskoðun, Reikningshald og Gerð og greining 

ársreikninga í Háskólanum í Reykjavík. 
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4. Rekstrarforsendur 

Í þessum kafla verður farið yfir rekstrarforsendur hafnar í Finnafirði. Áætlanir Eflu gera ráð 

fyrir að höfnin hafi þrjár megin tekjulindir; lóðarleigu, fastagjald og starfsemisgjöld. Í kafla 4.1 

er áætlað hve háa lóðarleigu og fastagjöld þeir aðilar sem að verkefninu standa geta vænst að 

innheimta og í kafla 4.2 eru starsemisgjöld fyrir hverja starfsemi fyrir sig áætluð. Í kafla 5 eru 

þessar forsendur síðan settar inn í tekjulíkan og tekjur fyrir verkefnið í heild sinni áætlaðar 

ásamt uppstillingu fjárhagslíkana fyrir rekstrarfélögin FFPA og FFPD.  

 

4.1 Lóðarleiga og fastagjald 

Sérleyfishafar í Finnafirði þurfa að greiða lóðarleigu af þeirri lóð sem þeir fá úthlutað. 

Rekstraraðilar í Finnafirði fá úthlutaðri leigulóð til 40 ára í senn. 

Áætlanir Eflu og Bremenports gera ráð fyrir að leiguverð verði reiknað á hektara og hálf leiga 

verði greidd fyrir lóð á landfyllingu (Hafsteinn Helgason, verkfræðingur Efla, munnleg 

heimild, viðtal, 6. maí). Við mat á lóðaleigu er gjarnan horft til fasteignamats lóðar og síðan er 

ákveðið hlutfall af fasteignarmati tekið sem lóðarleiga. Hjá Faxaflóahöfnum er þetta gjald 

2,00% - 2,35% á ári af fasteignarmati og fer það eftir staðsetningu lóðanna. Gjaldið er 2% af 

lóðum í Reykjavík en 2,35% af lóðum á Grundartanga svo dæmi sé tekið (Gjaldskrá 

Faxaflóahafna, 2019). Lóð álversins á Grundartanga er 90 hektarar að stærð og fasteignarmat 

lóðarinnar er 3.168.000.000 kr.- (Fasteignaskrá, 2019). Í þessari arðsemisgreiningu er gert ráð 

fyrir því að fasteignamat lóða í Finnafirði verði 50% lægra en á Grundartanga en lóðaleiga af 

fasteignamati verði 2,35% eins og á Grundartanga. Ef gert er ráð fyrir því að 2,35% lóðarleiga 

sé tekin af lóð álversins þarf álverið að greiða árlega 74.448.000 kr.- í lóðaleigu eða 827.200 

kr.- á hektara. Fasteignamat í Finnafirði verður því, í þessari arðsemisgreiningu, 50% lægri en 

á Grundartanga og verður 413.600 kr.- á hektara á ári. Það gera 3.019 evrur á hvern hektara 

á ársgrundvelli (m.v gengi 137 ISK/EUR).   

 

Sérleyfishafar greiða fast gjald, svokallað fastagjald, við undirritun sérleyfissamings í 

Finnafirði. Þetta gjald er einskonar aðgangsgjald að svæðinu sem rekstraraðilar greiða í 

upphafi. Þetta gjald er einungis greitt einu sinni á 40 ára samningstíma og fer það eftir stærð 

lóðar sérleyfishafa. Fullt gjald er greitt fyrir hvern hektara á landi en hálft gjald er greitt fyrir 

hvern hektara á landfyllingu (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, minnisblað í tölvupósti, 

25. apríl 2019). Hægt er að hugsa fastagjaldið sem einskonar gatnagerðargjald sem sveitar-

félög innheimta af lóðum. FFPA félagið sem sveitarfélögin Langanesbyggð 
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og Vonpafjarðarhreppur eiga saman fær 33% af öllum tekjum verkefnisins og þar 

með fastagjaldsins. FFPA þarf að nota sinn hluta af fastagjaldinu til fjárfestinga í gatnagerð, 

fráveitu, vatnsveitu, raflögnum, brimvarnargarði, o.s.frv. Samkvæmt gjaldskrá Langanes-

byggðar tekur sveitarfélagið 3,5% af byggingarkostnaði hvers byggðs fermetra þjónustu- og 

iðnaðarhúsnæðið í gatnagerðargjald (Gjaldskrá Langanesbyggðar, 2019). Þessi byggingar-

kostnaður var í maí 2019, 223.010 kr.- á fermetra samkvæmt Hagstofu Íslands (Rúmmetra og 

fermetraverð í byggingarvísitöluhúsi frá 1987, 2019). Gatnagerðargjald er því 7.805 kr.- á 

hvern byggðan fermetra í Langanesbyggð (3,5% af byggingakostnaði). Sveitarfélög ákveða í 

deiliskipulagi nýtingarhlutfall hverrar lóðar en það er hlutfall milli brúttó flatarmáls bygginga 

á lóð eða reit og flatarmáls lóðar eða reits (Skipulagsreglugerð nr. 90/2013). Í þessari 

arðsemisgreiningu verður gert ráð fyrir að nýtingarhlutfall lands í Finnafirði verði 10%. Byggt 

magn verður því 1.000 fermetrar á hvern hektara (10.000 fm). Gatnagerðargjald á hvern hektara 

á landi verður því 7.805.000 kr.-. Þar sem sveitarfélögin (FFPA) fá aðeins 33% 

af fastagjaldinu þyrfti fastagjaldið að vera rúmlega þrefalt hærra en hið áður reiknaða 

gatnagerðargjald svo sveitarfélögin fengju í sinn hlut upphæð sem myndi a.m.k. nema 

gatnagerðargjaldi. Í þessari arðsemisgreiningu verður gert ráð fyrir að fastagjald á hektara 

verði þrefalt (3x) gatnagerðargjald Langanesbyggðar eða 23.415.000 kr.- á hvern hektara. Það 

gera 170.912 evrur (m.v. gengi 137 ISK/EUR).  

  

a. Starfsemisgjöld  

Innheimt verða starfsemisgjöld af þeirri starfsemi sem verður í Finnafirði. Gjöldin fara eftir 

tegund hverrar starfsemis. Þar sem uppbygging og rekstur hvers svæðis er nánast eingöngu á 

höndum sérleyfishafa þurfa starfsemisgjöld að vera samkeppnishæf við aðrar hafnir.  

 

Gámvöllur  

Í Banaríkjunum er meðalþyngd gáma sem fluttir eru inn um níu tonn (World Shipping Council, 

2010). Faxaflóahafnir taka gjald fyrir hvert tonn sem flutt er inn í gámum. Gjaldið nemur frá 

671 kr.- til 1.819 kr.- á tonn sem flutt er inn. Ef gert er ráð fyrir því að meðalþyngd gáms sé 9 

tonn þá er vörugjaldið hjá Faxaflóahöfnum að lámarki 6.039 kr.- (Gjaldskrá Faxaflóahafna, 

2019). Þetta vörugjald þarf að standa undir löndun og öðrum kostnaði. Í tilviki 

Finnafjarðarhafnar þyrfti þetta gjald ekki að standa undir neinum beinum kostnaði 

hafnaryfirvalda (FFPA) þar sem höfnin væri ekki rekin af hafnaryfirvölum heldur öðrum 

sjálfstæðum rekstraraðila sem myndi innheimta sýn eigin gjöld. Í þessari arðsemisgreiningu 

verður gert ráð fyrir því að starfsemisgjöld Finnafjarðarhafnar verði 15% af lámarksgjaldi 
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Faxaflóahafna eða 906 kr.- á hverja gámaeiningu. Það gera 6,6 evrur á hverja gámaeiningu 

(m.v. 137 ISK/EUR).  

  

Fiskeldi  

Norðmenn hafa tekið upp svokallað uppboðskerfi þegar kemur að því að úthluta nýjum leyfum 

til fiskeldis. Með uppboðskerfi gefst fyrirtækjum kostur á að bjóða í leyfi til fiskeldis. Boðið 

er í ákveðið framleiðslumagn og fyrir það er greitt ákveðið gjald á hvert framleitt tonn (Stian 

Olsen, 2018). Árið 2018 fór fram slíkt útboð í Noregi þar sem boðin var út 14.945 tonna 

framleiðsla á ári og gilda leyfin í tíu ár. Fiskeldis svæðinu var skipt upp í margar smærri 

einingar þar sem hver eining var á bilinu 25 - 2.000 tonn. Alls fengu 13 fyrirtæki úthlutað 

leyfum og greiddu þau 306.257.736 evrur fyrir leyfin. Gjöldin sem greidd voru fyrir leyfin voru 

á bilinu 13.941-26.623 evru á tonnið. Að meðaltali greiddu fyrirtækin 20.492 evrur á tonnið 

fyrir tíu ára sérleyfi eða 2.049 evrur á tonn á ári (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, 

munnleg heimild, viðtal, 6. maí 2019). Í Finnafirði er gert ráð fyrir að fyrirkomulagið verði 

með svipuðum hætti og í Noregi eins og sagt var frá í kafla 2.3.4. Í þessari arðsemisgreiningu 

er miðað við að gjaldið í Finnafirði verði það lægsta sem greitt var fyrir hvert tonn í Noregi 

eða 1.394 evrur á tonnið. 

  

Leitar og björgunarsvæði (SAR)  

Eins og farið var yfir í kafla 2.4.3 er gert ráð fyrir að ríkið og Landhelgisgæslan fái aðstöðu í 

Finnafirði undir leitar- og björgunarsvæði. Einungis er gert ráð fyrir að greitt verði lóðarleiga 

af þessu svæði. 

   

Break Bulk starfsemi  

Starfsemisgjald verður tekið fyrir hvern bíl sem fluttur er inn og út af break bulk svæði. Gjaldið 

verður þrefalt hærra fyrir fólksflutningabíla en fólksbíla. Faxaflóahafnir taka 1.819 kr.- fyrir 

hvert tonn af bifreiðum sem flutt er inn (Gjaldskrá Faxaflóahafna, 2019). Ef gert er ráð fyrir 

því að venjuleg fólksbifreið vegi 1800 kg. þá má nemur vörugjald Faxaflóahafna fyrir slíka 

bifreið 3.274 kr.- eða 23,9 evrur (m.v gengi EUR/ISK 137). Í þessari arðsemisgreiningu þá 

verður gert ráð fyrir því að gjaldið í Finnafirði verði 50% af því gjaldi sem innheimt er hjá 

Faxaflóahöfnum eða 11,95 evrur á hverja fólksbifreið. Gjaldið fyrir fólksflutningabifreiðar 

verður þrefalt hærra eða 35,85 evrur.  
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Námaefni  

Faxaflóahafnir innheimta gjald sem nemur 322 kr.- á hvert tonn af efni sem er 

landað (Gjaldskrá Faxaflóahafna, 2019). Höfundar þessarar ritgerðrar litu til hafnarinnar í 

Brisbane í Queensland í Ástralíu. Sú höfn rukkar svokallað aðgangsgjald (Port Access Charge) 

sem á standa undir framkvæmdum og uppbyggingu hafnarinnar. Þetta gjald er 0,55 

Bandaríkjadalir á hvern rúmmetra af efni en það gera 0,49 evrur (m.v. USD/EUR 0,89) (Port 

of Brisbane, 2018). Í þessari arðsemisgreiningu er gert ráð fyrir að gjaldið sem innheimt verður 

af námaefni í Finnafirði verði 0,49 evrur á rúmmetra.  

  

Iðnaðarsvæði  

Eins og farið var yfir í kafla 2.4.3 mun 200 hektara iðnaðarsvæði rísa í Finnafirði. Ekki er vitað 

nákvæmlega hvaða starfsemi mun rísa þarna og því gæti þurft að sníða vörugjöldin sérstaklega 

að hverri starfsemi. Í þessari arðsemisgreiningu verður gengið út frá því að innheimt gjald verði 

það sama og innheimt er af námaefni eða 0,49 evrur á tonn.  

  

Önnur starfsemi  

Undir aðra starfsemi í Finnafirði flokkast vetnisframleiðsla, framleiðsla á þungu vatni og 

ammoníaki. 

Vetni  

Samkvæmt upplýsingum frá Orkustofnun þá kostar framleiðsla á 1 kg af vetni í stórri 

verksmiðju um 3,3 Bandaríkjadali (Guðni A. Jóhannesson, 2016). 1 kg af vetni er 11,126 Nm3. 

Þar af leiðandi kostar framleiðsla á 1 Nm3 af vetni 0,296 Bandaríkjadali eða 0,264 evrur (m.v. 

USD/EUR 0,89). Starfsemisgjöld af vetnisframleiðslu í þessari arðsemisgreiningu verða 5% af 

framleiðslukostnaði eða 0,0132 evrur á hvert framleitt Nm3.   

Þungt Vatn  

Samkvæmt upplýsingum frá Eflu er verð á þungu vatni um 350 evrur á hvert kíló eða 350.000 

evrur á hvert tonn. Í þessari arðsemisgreiningu verður gert ráð fyrir að starfsemisgjald verði 

2,5% af söluverði eða 8.750 evrur á tonn (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, minnisblað 

í tölvupósti, 25. apríl 2019). 

Ammoníak 

Á tímabilinu júní 2016 og júní 2018 sveiflaðist verð ammoníaki í Evrópu frá 226 - 347 evrur á 

tonnið (Amis market monitor, 2018). Í þessari arðsemisgreiningu verður gert ráð fyrir því að 

meðalverð á ammoníaki sé 300 evrur á tonnið og og starfsemisgjaldið verði 2,5% af 

markaðsverði eða 7,5 evrur á tonn.  
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum:  

a. Tekjuáætlana fyrir mismunandi starfsemi í Finnafirði.  

b. Fjárhagsáætlunar FFPA og FFPD 

Farið verður ítarlega yfir tekjuáætlanir hverrar starfsemis fyrir sig. Þessar tekjuáætlanir verða 

síðan teknar saman í samnatekt og heildartekjur verkefnisins á líftíma sínum skoðaðar. Í 

framhaldi verður gerð grein fyrir niðurstöðum fjárhagsáætlana félagana FFPA og FFPD.  

Einingarverð hverrar einingu fyrir sig eru áætlaðar af höfundum þessarar ritgerðar. Forsendur 

fyrir nálgunum má sjá í kafla 5. Áætlað magn, stærð lóða og tímasetningar eru byggðar á 

upplýsingum fengnum hjá Eflu verkfræðistofu. Þessar niðurstöður eru annars vegar byggðar 

upp á upplýsingum frá Eflu verkfræðistofu sem farið var yfir í kafla 2.4.3 og hins vegar byggðar 

á rekstrarforsendum sem farið var yfir í kafla 4.  

 

Gámavöllur 

 

 

Tafla 1: Tekjur gámavallar eftir tegund, magni og gjaldi á einingu 

Hér að ofan má sjá tekjuáætlun fyrir gámavöll í Finnafirði frá 2035-2045 (Tafla 1). Áætlanir 

Eflu gera ráð fyrir því að tekjur af gámavelli verði engar fyrr en árið 2035 þegar fastagjaldið 

er greitt. Lóðaleiga og starfsemisgjöld eru síðan greidd frá og með árinu 2037. Lóðin er 120 

hektarar að stærð þar af 100 hektarar á landfyllingum. Hálft gjald er innheimt af lóðarleigu og 

fastagjaldi af landi á landfyllingum. 150.000 gámum verður landað fyrstu fjögur árin og mun 

gámum fjölga um 150.000 á fjögurra ára fresti. Heildarfjöldi gámaeininga (TEU) sem landað 

verður á tímbilinu verður 2.250.000 og sama magni verður útskipað. Innheimt starfsemisgjald 

af hverri 20 feta gámaeiningu (TEU) er áætlað 6,6 evrur en hálft gjald er tekið af hverri 

gámaeiningu sem er útskipað (í skip). Heildartekjur á tímabilinu eru rúmlega 36 milljónir evra.  
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Mynd 6: Skipting tekna gámavallar eftir tegund 

Á mynd 6 hér að ofan að má sjá að 62% tekna gámavallar koma vegna starfsemisgjalda, 33% 

vegna fastagjalds og 5% vegna lóðaleigu. Í viðauka A má sjá ýtarlegri sundurliðun og 

útreikninga á tekjum gámavallarins.  

 

Námaefnissvæði 

 

Tafla 2: Tekjur námaefnis-svæðis eftir tegund, magni og gjaldi á einingu 

Í töflu tvö má sjá tekjuáætlun fyrir námaefnissvæði í Finnafirði frá 2030-2045. Áætlanir Eflu 

gera ráð fyrir að engar tekjur verði af námaefnissvæði fyrr en árið 2030 þegar fastagjaldið er 

greitt. Lóðarleiga og starfsemisgjöld eru greidd frá árinu 2032 þegar starfsemi hefst. Lóð 

svæðisins er áætluð 200 hektarar þar af 30 hektarar á landfyllingum. Einni milljón rúmmetra 

af efni verður landað fyrstu fjögur árin og mun það magn aukast um eina milljón rúmmetra á 

fjögurra ára fresti eftir það. Starfsemisgjald verður reiknað af hverjum rúmmetra efnis sem er 

landað og hálft gjald verður tekið af hverjum rúmmetra sem er útskipað. Starfsemisgjald er 

áætlað 0,49 evrur á rúmmetra efnis sem landað er en hálft gjald verður innheimt af efni sem er 

útskipað. Heildartekjur námaefnissvæðis á tímabilinu 2030-2045 eru rúmlega 59 milljónir 

evra.  
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Mynd 7:Skipting tekna námaefnissvæðis eftir tegund 

Á mynd 7 má sjá að samkvæmt niðurstöðum mun stærstur hluti tekna af námaefnissvæðinu 

koma af fastagjaldi eða um 53% af heildartekjum svæðisins. Lóðaleiga stendur undir 13% 

tekna og starfsemisgjöld standa undir 34% tekna. Í viðauka A má sjá ýtarlegri sundurliðun og 

útreikninga á tekjum námaefnissvæðis. 

 

Iðnaðarsvæði  

 

Tafla 3: Skipting tekna iðnaðarsvæðis eftir tegund, magni og gjaldi á einingu. 

Í töflu 3 má sjá tekjuáætlun fyrir iðnaðarsvæði í Finnafirði frá 2026-2045. Áætlanir Eflu gera 

ráð fyrir ýmiskonar iðnaði á 200 hektara svæði. Uppbygging iðnaðarsvæðisins hefst árið 2026 

þegar fastagjaldið er greitt. Lóðarleiga og starfsemisgjöld innheimtast frá og með árinu 2028.  

Starfsemisgjöld eru reiknuð af hverju tonni sem kemur frá starfseminni. Þar sem ekki lágu fyrir 

upplýsingar um nákvæma tegund þeirrar starfsemi sem gert er ráð fyrir að rísi á iðnaðarsvæðinu 

var gert ráð fyrir að starfsemisgjald yrði lágt til þess að forðast það að tekjur yrðu ofmetnar. 

Starfsemisgjaldið var áætlað 0,49 evrur á tonnið og er það sama gjald og innheimt er af 

námaefni. Um svæðið fara 40.000 tonn af efni árin 2028-2032. Frá og með árinu 2033 eykst 

árlegt magn um 10.000 tonn og verður magnið orðið 170.000 tonn árið 2045. Heildartekjur 

svæðisins á tímabilinu eru áætlaðar rúmlega 45 milljónir evra. 
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Mynd 8:Skipting tekna af iðnaðarsvæði eftir tegund 

Á mynd 8 má sjá að samkvæmt niðurstöðu mun stærstur hluti tekna svæðisins koma í formi 

fastagjalds eða 75%, 24% í formi lóðarleigu og tæplega 2% tekna er áætlaður vegna 

starfsemisgjalda. Taka skal fram að starfsemisgjaldið gæti orðið mun hærra en áætlað er, en 

það fer eftir því hverskonar starfsemi mun rísa á svæðinu. Í viðauka A má sjá ýtarlegri 

sundurliðun og útreikninga á tekjum iðnaðarsvæðis. 

 

Leitar- og björgunasvæði 

 

Tafla 4: Skipting tekna leitar- og björgunarsvæðis eftir tegund, magni og gjaldi á einingu. 

Áætlanir Eflu gera ráð fyrir að íslenska ríkið mun fá aðstöðu í Finnafirði fyrir leitar- og 

björgunarstarfsemi. Hér að ofan má sjá tekjuáætlun fyrir þá starfsemi. Ekki er gert ráð fyrir 

neinu fastagjaldi en innheimt verður lóðarleiga í samræmi við stærð lóðar sem er áætluð 15 

hektarar þar af 5 hektarar á landfyllingum. Uppbygging leitar- og björgunarsvæðis mun hefjast 

árið 2025 og starfsemi mun hefjast árið 2027. Heildartekjur af svæðinu eru áætlaðar rúmlega 

717 þúsund evrur á tímabilinu og verða allar tekjur af svæðinu verða í formi lóðarleigu. Í 

viðauka A má sjá ýtarlegri sundurliðun og útreikninga á tekjum iðnaðarsvæðis. 
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Fiskeldi 

 

Tafla 5: Skipting fiskeldis eftir tegund, magni og gjaldi á einingu. 

Í töflu fimm má sjá tekjuáætlun fyrir fiskeldi í Finnafirði. Uppbygging fiskeldis fyrir eldislax 

mun samkvæmt áætlunum Eflu hefjast árið 2025 og starfsemi hefst árið 2027. Svæðið er 110 

hektarar og verður allt á landfyllingum. Gjöld af lóðarleigu innheimtast frá og með árinu 2027 

en starfsemisgjald af fiskeldi innheimtist frá og með árinu 2028 þar sem eitt ár tekur fyrir 

fiskseyðin að þroskast. Fiskeldið byggist upp í 5.000 tonna einingum og verður ný eining boðin 

út á tveggja ára fresti þar til fiskeldið mun ná 60.000 tonnum sem verður þó ekki fyrr en eftir 

árið 2045. Starfsemisgjald fiskeldisins mun nema 1.394 evrum á tonnið en líklegt er að gjaldið 

muni ráðast að miklu leyti af markaðsverði eldislax. Ef verðlækkun verður á eldislaxi er líklegt 

að gjaldið muni lækka og öfugt ef heimsmarkaðsverð hækkar. Áæltaðar tekjur af svæðinu 

samkvæmt niðurstöðum eru rúmlega 639 milljónir evra. 

 

Mynd 9: Skipting tekna fiskeldis eftir tegund 

Nánast allar tekjur af fiskeldi, eða um 99%, eru áætlaðar frá starfsemisgjöldum eins og sjá má 

á mynd níu. Fiskeldið stendur undir rúmlega helmingi tekna alls Finnafjarðarverkefnisins og 

þar með alger forsenda þess að af verkefninu verði. 10% lækkun á starfsemisgjaldi myndi þýða 

að tekjur af Finnafjarðar-verkefninu myndu lækka um rúmlega 62 milljónir evra eða um 

rúmlega 5%. Nánari útreikninga og sundurliðanir má finna í viðauka A. 
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Break Bulk svæði 

 

Tafla 6: Skipting tekna Break Bulk svæðis eftir tegund, magni og gjaldi á einingu. 

Í töflu sex má sjá tekjuáætlun fyrir break bulk svæði. Áætlanir Eflu gera ráð fyrir að 

uppbygging hefst á árinu 2028 og starfsemi hefst árið 2030. Fluttir verða um svæðið annars 

vegar fólksbílar og hins vegar fólksflutningabílar. Innheimt verða starfsemisgjöld af hverju 

ökutæki sem kemur inn á svæðið og sama gjald verður innheimt fyrir ökutæki sem fer af 

svæðinu. Gjald fyrir fólksflutningabíla verður þrefalt á við fólksbíla. Fluttir verða inn á svæðið 

250.000 fólksbílar á ári í upphafi og sama magn út. Magn fólksbíla mun aukast um 250.000 

tonn á 4 ára fresti eftir það. 2.500 fólksflutningabílar verða fluttir inn á svæðið á ári í upphafi 

og sama magn út. Magn fólksflutningabíla mun aukast um 2.500 tonn á 4 ára fresti eftir það. 

Áætlaðar heildartekjur af break bulk svæði eru samkvæmt niðurstöðum rúmlega 242 milljónir 

evra.  

 

Mynd 10: Skipting tenka break bulk svæðus eftir tegund 

Eins og sjá má á mynd tíu er áætlað að lóðaleiga og fastagjald muni standa undir 1% af tekjum 

break bulk svæðisins en starfsemisgjöld munu standa undir 99% af tekjum svæðisins. Nánari 

útreikninga og sundurliðanir má finna í viðauka A. 
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Önnur Starfsemi 

 

Tafla 7: Skipting tekna annarrar starfsemi eftir tegund, magni og gjaldi á einingu. 

Í töflu 7 má sjá tekjuáætlun fyrir aðra starfsemi. Samkvæmt áætlunum Eflu er gert er ráð fyrir 

ýmiskonar annari starfsemi í Finnafirði. Þar má helst nefna vetnisframleiðslu, framleiðslu á 

þungu vatni og framleiðslu á ammoníaki. Svæðið undir aðra starfsemi verður um tíu hektarar. 

Gert er ráð fyrir annarri starfsemi eins og umbúðarframleiðslu og súrefnis framleiðslu á þessu 

svæði en tekjur vegna þeirrar starfsemi er ekki getið í þessari tekjuáætlun enda áætlað að tekjur 

vegna þeirrar starfsemi verði óverulegar og hafi engin áhrif á heildarmynd verkefnisins. 

Heildartekjur annarar starfsemi samkæmt niðurstöðum eru áætlaðar rúmlega 125 milljónir 

evra. 

 

 

Mynd 11: Skipting tekna annarar starfsemi eftir tegund. 

Á mynd 11 má sjá skiptungu tekna eftir tegund. Þar sem lóðin er fremur lítil í samanburði við 

aðrar lóðir í Finnafirði er hlutfall lóðarleigu og fastagjalds aðeins um 1,7%. Starfsemisgjöld 

standa því undir yfir 98% af tekjum annarrar starfsemi. Vetnisframleiðsla og 
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súrefnisframleiðsla munu standa undir stærstum hluta af tekjum svæðisins. Nánari útreikninga 

og sundurliðanir má finna í viðauka A. 

 

Samatekt tekna 

 

Mynd 12: Skipting tekna í Finnafirði eftir tegund 

Mynd 12 sýnir samantekt tekna í Finnafirði eftir tegund. Sjá má að lang stærstur hluti tekna 

eða um 90% koma til vegan starfsemisgjalda. Fastagjald stendur undir um 8% tekna og 

lóðarleiga um 2%. 

 

 

 

Tafla 8 heildartekjur verkefnisins og hvernig þær skiptast á milli aðila. Sjá má að samkvæmt 

niðurstöðum tekjuáætlunar mun verkefnið skila tekjum upp á rúmlega 1159 milljónir evra á 

tímabilinu. 

Tafla 8: Áætlaðar heildartekjur og skipting á milli aðila 
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Á mynd 13 má sjá skiptingu tekna eftir tegund starfsemi. Sjá má að fiskeldið stendur undir 

langstærstum hluta tekna eða um 55%. Break bulk starfsemi kemur þar á eftir með um 22% 

heildartekna og önnur starfsemi um 11%. Gámavöllur, námaefni, iðnaðarsvæði og björgunar- 

og leitarsvæði (SAR) standur undir um 12% heildartekna.  

 

Mynd 13: Skipting tekna í Finnafirði eftir tegund starfsemi 
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Mynd 14: Áætlaðar tekjur verkefnisins á ári 

Á mynd 11 má sjá áætlaðar heildartekjur verkefnisins á ári. Sjá má að tekjur vaxa jafnt og þétt 

út líftímann og eru árlegar tekjur áætlaðar 110 milljónir evra í lok tímabilsins árið 2045. 
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Rekstraráætlun hafnaryfirvalda (FFPA) 

 

Tafla 9: Rekstraráætlun FFPA. Tímabil 2025-2045 

Tekjur FFPA eru 33% af heildartekjum verkefnisins (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, 

minnisblað í tölvupósti, 25. apríl 2019). Höfundar þessarar ritgerðar áætla eftirfarandi 

rekstrarforsendur fyrir FFPA: 

• Ekki er gert ráð fyrir neinum tekjum eða gjöldum gjá FFPA fyrr en árið 2025.  

• Gert er ráð fyrir því að tveir starfsmenn verði ráðnir til félagins árið 2025 og þriðji 

starfsmaðurinn bætist síðan við árið 2026.  

• Gert er ráð fyrir að bókhald, endurskoðun og snjómokstur verði aðkeypt þjónusta. 

Kostnaður við bókhald er áætlað 100.000 evrur á ári.  

• Kostnaður við sjómokstur verður engin fyrstu 2 árin þar sem starfsemi hefst ekki fyrr 

en 2027. Árið 2027 er áætlað að snjómokstur verði 50.000 evrur á ári og aukist um 

5.000 evrur á ári til ársins 2037 þegar öll starfsemi verður hafin.  

• Fjárfestingar munu afskrifast á 40 árum frá og með þeim tíma sem til þeirra er stofnað.  

• Ráðgert er að félagið þurfi að taka 30 milljón evra lán. Nánari rökstuðningur er varðar 

upphæð lánsins kemur fram síðar í þessum kafla þegar niðurstöður 

sjóðstreymisáætlunar verða kynntar. 

• Vextir af fjármagnskostnaði eru áætlaðir þeir sömu og vextir af óverðtryggðum lánum 

sem lánastofnun íslenskra sveitarfélaga veitir eða REIBOR vextir + 0,5% álag. 

REIBOR vextir voru þann 17.5.2019 4,95% og því verða vextirnir með 0,5% álagi 

5,45% (Lánasjóður Sveitarfélaga, 2019). 

Sjá má reksraráætlun FFPA í töflu níu. Samkvæmt niðurstöðum er áætlaður hagnaður 

tímabilsins frá 2025-2045 rúmar 329 milljónir evra. Sjá má sundurliðun tekna, gjalda og 

hagnaðar ár frá ári í viðauka. 
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Fjárfestingar hafnaryfirvalda (FFPA) 

 

Tafla 10: Áætlaðar fjárfestingar FFPA. Tímabil 2025-2045 

Stærstu fjárfestingar sem leggja þarf út í Finnafirði eru brimvarnargarður, vegir, vatnsveita og 

lagnir. Einnig er gert ráð fyrir töluverðum ófyrirséðum kostnaði. Fjárfesta þarf í raflögnum, 

strengjum, vatnslögnum innan svæðis, ljósastaurum og girðingum jafnt á hverju ári fá árinu 

2025 til ársins 2035 þegar ráðgert er uppbygging hefjist á síðustu lóðunum. Leggja þarf 

vatnslögn að svæðinu frá Gunnólfsvíkurfjalli strax á árinu 2025 og kostar slík lögn um þrjár 

milljónir evra samkvæmt upplýsingum frá Eflu (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, 

minnisblað í tölvupósti, 25. apríl 2019). Fjárfest verður í fráveitu fyrir 110.000 evrur á árinu 

2025 og síðan um 551.500 evrur til ársins 2035. Fjárfest verður í vegagerð fyrir 2.920.000 

evrur á árinu 2025 og síðan um 608.000 evrur til ársins 2035. Ljósleiðari verður lagður á 

árunum 2025-2027 og það sama á við um Brimvarnargarð en ríkið mun greiða 60% af kostnaði 

við brimvarnargarðinn. Gert er ráð fyrir að 70% hönnunarkostnaðar komi til á árinu 2025 og 

20% komi til á árinu 2026. Eftirstöðvar hönnunarkostnaður mun falla til á árunum 2027-2031. 

Ófyrirséður framkvæmdarkostnaður mun deilast niður á árin 2025-2035 (Hafsteinn Helgason, 

sviðsstjóri hjá Eflu, minnisblað í tölvupósti, 25. apríl 2019). Höfundar þessarar ritgerðar gera 

ráð fyrir því að 1% af heildar framkvæmdarkostnaði fari í viðhald innviða árlega frá árinu 2030. 

Í töflu 10 má sjá að heildar fjárfestingarþörf FFPA á tímabilinu er um 64 milljónir evra.   
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FFPA þarf að fara í miklar fjárfestingar á fyrstu þrem árum starfseminar eins og sjá má á mynd 

tíu.  

 

Sjóðstreymi FFPA 

 

Tafla 11: Sjóðstreymisáætlun FFPA. Tímabil 2025-2045 

Neikvætt sjóðstreymi verður af rekstri FFPA fyrstu fimm árin. Það er því ljóst að fjármagna 

þarf félagið. Miklar fjárfestingar sem gert er ráð fyrir á fyrstu þremur árum starfseminnar vega 

þungt og gera niðurstöður höfunda ráð fyrir að fjárþörf FFPA sé um 30 milljónir evra til þess 

að það geti staðið við skuldbindingar sýnar gangvart verkefninu. Gengið er út frá því að félagið 

muni taka 30 milljón evra lán til þess að standa straum af fjárfestingum sem leggja þarf út í. 

Lánið yrði greitt til baka á 20 árum eða á tímabilinu 2026-2045.  

 

Mynd 15: Áætlaðar fjárfestingar FFPA á ári 



 47 

 

Mynd 16: Handbært fé FFPA í upphafi (1/1) hvers árs 

Hér má sjá þróun handbærs fjárs í upphafi hvers árs frá 2025-2045. Höfundar þessarar ritgerðar 

gera ekki ráð fyrir því að greiddur verði út neinn arður til hluthafa í sjóðstreymisáætlunum 

sínum en þó er líklegt að hluthafar muni greiða stærstan hluta hagnaðar í arð eftir árið 2029 

þegar sjóðstreymi félagsins er orðið jákvætt. Ítarlegri sjóðstreymisáætlun er að finna í viðauka. 

 

Rekstraráætlun FFPD 

 

Tafla 12: Rekstraráætlun FFPD. Tímabil 2019-2045 

Tekjur FFPA eru 33% af heildartekjum verkefnisins (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, 

minnisblað í tölvupósti, 25. apríl 2019). Höfundar þessarar ritgerðar áætla eftirfarandi 

forsendur fyrir Þróunarfélagið (FFPD) eftir samtöl sín við Eflu: 

• Félagið hefur engar tekjur þar til ársins 2025.  

• Rekstraráætlun FFPA er gerð frá árinu 2019 til árins 2045. 

• Þróunn og rannsóknir eru áætlaðar í kringum 180 þúsund evrum ár árii til ársins 2025. 

• Ekki er gert ráð fyrir neinum föstum launakostnaði heldur verður öll vinna félagins 

aðkeypt.  
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• Almannatengsl og markaðsmál eru áætluð 190.000 evrur á ári en þau helmingast árið 

2031. Eftir árið 2035 er ekki áætlað að neinn kostnaður fari í almannatengsl og 

markaðsmál þar sem þá verður öll starfsemi sem er gert ráð fyrir hafinn. 

• Lögfræðiþjónusta og samningagerð er áætluð 190.000 evrur á ári til ársins 2035.  

• Annar kostnaður er áætlaður 200 þúsund evrur á ari fyrstu sex árin en lækkar síðan í 

100 þúsund evrur á ári árið 2025.  

Hagnaður félagsins verður neikvæður um 760 þúsund evrur fyrstu sex árin en heildar hagnaður 

tímabilsins er áætlaður rúmlega 372 milljónir evra. 

 

Tafla 13: Sjóðstreymisáætlun FFPD. Tímabil 2019-2045 

Samkvæmt upplýsingum frá Eflu hafa eigendur lagt félaginu til tvær milljónir evra sem það á 

í handbæru fé. Gert er ráð fyrir að nýjir fjárfrestar leggi félaginu til eina milljón evra á ári næstu 

fimm árin, eða samtals fimm milljónir evra (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, munnleg 

heimild, 7. mars 2019). Sú innspyting ætti að duga til þess að reka félagið til ársins 2025 eða 

þegar starfsemi hefst. Eins og sjá má í töflu 13 hér að ofan þá er gert ráð fyrir að handbært fé 

verði rúmlega 379 milljónir evra í lok árs 2045 þegar líftíma FFPD lýkur. Gengið er út frá því 

að handbært fé safnist upp í félaginu en lílegt er að arðgreiðslur út úr FFPD hefjist fljótlega 

eftir að uppbygging hefst í Finnafirði.  

 

Mynd 17: Handbært fé FFPD í upphafi hvers árs (1/1). Tímabil 2019-2045 

Á mynd 12 má sjá þróunn handbærs fjárs FFPD frá árinu 2019 – 2045. Sjá má að eftir árið 

2030 vex handbært fé töluvert hratt. 
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Landeigendur 

Landeigendur munu fá 34% tekna verkefnisins (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, 

minnisblað í tölvupósti, 25. apríl 2019). Á tímabilinu 2025 – 2045 er áætlað að landeigendur 

muni hafa tekjur upp á rúmlega 394 milljónir evra í sinn hlut. Ekki er gert ráð fyrir að sérstakt 

félag verði stofnað utan um landeigendur heldur fær hver landeigandi fyrir sig greitt þann hluta 

sem hann á af landi á athafnarsvæðinu. Kostnaður landeigenda vegna jarða sinna ætti ekki að 

aukast neitt ef af verkefninu verður og því einungis um hreinan ábata að ræða fyrir hvern 

landeiganda. 
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6. Umræður 

Það er ljóst að mikil óvissa ríkir enn um hvort að af Finnafjarðarverkefninu verði eður ei. 

Staðreyndin er sú að nú þegar hefur töluvert verið fjárfest í þróun verkefnisins og öflugur aðili, 

Bremenports, er komin á fullt inn í verkefnið. Stofnuð hafa verið félög í kringum verkefnið og 

því hafa líkurnar á því að af verkefninu verði aldrei verði meiri en nú.  

 

Aðilar verkefnisins þurfa þó að nýta tímann vel ef þeir ætla að hefja uppbyggingu árið 2025. 

Það kann að hljóma rúmur tími en ekki má gleyma að tíminn er oft fljótur að líða í verkefnum 

sem þessum. Til þess að verkefnið geti orðið að veruleika eru nokkrir lykilþættir sem þurfa að 

eiga sér stað. Aðkoma stjórnvalda er nauðsynleg að brimvarnargarði og innleiðingu á tollfríu 

svæði í Finnafirði. Fjármagna þarf félag hafnaryfirvalda (FFPA) sem er í eigu sveitarfélaga. 

Það gæti reynst sveitarfélögunum þungur baggi og of áhættusamt að fjármagna sinn hluta í 

verkefninu. Góðar líkur eru á því að sveitarfélögin þurfi að leita á náðir ríkis eða janfvel 

einkafjárfesta til þess að koma að verkefninu. Einnig þarf að fjármagna þróunarfélagið og er 

áætluð fjárþörf þess félags fimm milljónir evra samkvæmt áætlunum Eflu. Að öllum líkundum 

verður mun auðveldara að fjármagna þróunarfélagið og það mun að öllum líkundum verða 

fjármagnað af einkafjárfestum. Sannfæra þarf alla landeigendur um að koma að verkefninu og 

það gæti einnig reynst þrautinni þyngri að fá alla að borðinu. Sannfæra þarf rekstraraðila um 

að koma inn á svæðið og hefja þar uppbyggingu og semja þarf við hvern og einn um 

starfsemisgjöld. Það eru því margir óvissuþættir enn til staðar svo verkefnið verði að veruleika.  

 

Ein stærsta áskorun verkefnisins er fjármögnun rekstrarfélagsins FFPA sem er í eigu 

sveitarfélagana Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar. Ljóst er að hlutur FFPA í 

fastagjöldum mun ekki duga fyrir þeim framkvæmdum sem sveitarfélögin þurfa að ráðast í og 

því þarf að fjármagna það félag. Til þess að létta undir með FFPA leggja höfnundar þessarar 

ritgerðar til að FFPA fái stærri hlutdeild í fastagjaldinu á kostnað FFPD og landeiganda. Í staðin 

myndu landeigendur og FFPD fá stærri hlutdeild í starfsemisgjaldi. Þessi ráðstöfun myndi létta 

undir með FFPA og greiða fyrir því að verkefnið verði að veruleika.  

 

Höfundum finnst áhugavert hve lítil umræða hefur verið um verkefnið miða við stærð þess og 

áhrif þess á íslenskt samfélag ef af verður. Jákvætt verður að teljast að öll áform um 

olíubirgðarstöð og aðra mjög mengandi starfsemi hafa verið aflögð. Það gerir verkefnið 

sjálfbærara, umhverfisvænna og að mati höfunda jákvæðara fyrir samfélagið í heild. Höfundar 
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telja að þetta muni einnig leiða til þess að meiri sátt mun skapast um verkefnið til lengri tíma 

litið. 

 

Samkæmt niðurstöðum þessarar ritgerðar verður fiskeldi langstærsta tekjulind verkefnisins og 

ljós er að mjög mikilvægt er fyrir verkefnið að fá fiskeldi inn á svæðið sem fyrst. Það má segja 

að verkefnið sé í ákveðnu uppnámi ef ekkert fiskeldi verður á svæðinu en þá þarf að öllum 

líkindum að endurskoða verkefnið. Einnig munu lægri starfsemisgjöld af fiskeldi hafa töluverð 

áhrif á heildartekjur verkefnisins þar sem fiskeldið mun standa undir yfir 50% af heildartekjum 

verkefnisins. 
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Tafla 22: Viðauki - Rekstraráætlun FFPA 



 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 23: Viðauki - Rekstraráætlun FFPD 
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