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Tillaga að ályktun um loftslagsmál og hlutverk hafna 
 
Ísland hefur undirgengist skuldbindingar í loftslagsmálum með undirritun 
Parísarsamkomulagsins og skuldbundið sig til að ná ákveðnum árangri fyrir árið 2030. 
Faxaflóahafnir sf. hafa ásamt 104 fyrirtækjum á Íslandi undirritað yfirlýsingu um aðgerðir í 
loftslagsmálum og aðgerðir til að minnka losun á gróðurhúsalofttegundum. Loftslagsmál eru 
því einn af meginþáttum vottaðarar umhverfisstjórnunar fyrirtækisins. Ísland er háð siglingum 
og auðlindum hafsins og því blasir sú skylda við að grípa verði til markvissra aðgerða svo 
vinna megi gegn hlýnun og súrnun sjávar. Með auknum siglingum á norðurhöfum eykst 
mengun og hætta á mengunarslysum ef ekkert er að gert. Aðgerðarleysi leiðir einnig til þess 
að minni líkur eru á því að skuldbindingar Parísarsamkomulagsins verði uppfylltar. 
Ríkisstjórn Íslands hefur fullgilt svonefndan VI viðauka alþjóðlega umhverfissamningsins 
MARPOL, sem fjallar um varnir gegn mengun frá skipum og lýst því yfir að stefnt sé að 
banni við notkun á svartolíu í efnahagslögsögu Íslands. Um leið og stjórn Faxaflóahafna sf. 
fagnar fullgildingu Viðauka VI er skorað á ríkisstjórnina að stíga nú þegar markviss skref í að 
banna notkun svartolíu. Með banni við notkun á svartolíu væri tekið augljóst og árangursríkt 
skref til að draga úr mengun frá skipum á hafsvæðinu umhverfis Ísland og um leið send sterk 
skilaboð um stöðu og stefnu Íslands í umhverfismálum. Af illri nauðsyn hafa lönd sem liggja 
að Norðursjó og Eystrasalti innleitt svonefndar ECA reglur (Emission Controled Area), sem 
takmarkar innihald brennisteinssambanda í eldsneyti skipa umfram þær reglur sem teknar 
verða upp við Ísland árið 2020. Engin ástæða er til að bíða þess að ill nauðsyn krefjist slíkra 
reglna og því hvatt til þess að undirbúa nú þegar innleiðingu ECA reglna innan 
efnahagslögsögu Íslands. Á grundvelli reglugerðar um brennisteinsinnihald eldsneytis skipa 
hefur stjórn Faxaflóahafna samþykkt að öll skip sem geta tengst rafmagni skuli landtengd 
meðan þau liggja í höfn. Unnið er að styrkingu á núverandi rafdreifikerfi hafnarinnar með það 
að markmiði að tengja fleiri skip en mögulegt hefur verið hingað til. Stærri skip, svo sem 
flutningaskip og skemmtiferðaskip verða ekki tengd rafmagni frá landi nema til komi 
háspennukerfi sem er kostnaðarsamt verkefni. Þær hafnir sem hingað til hafa komið upp 
slíkum búnaði hafa notið til þess verulegra styrkja frá opinberum aðilum. Af hálfu 
Faxaflóahafna sf. er áhugi á því að háspennukerfi verði komið fyrir í nýjum hafnarbakka utan 
Klepps og samþykkir stjórn Faxaflóahafna sf. að hagkvæmni þess verði skoðuð í samvinnu 
við hagsmunaaðila. Jafnframt lýsir stjórn Faxaflóahafna sf. yfir vilja til að skoða samstarf við 
hagsmunaaðila um önnur tækifæri í aukinni notkun raforku, sem fallin eru til þess að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda á hafnarsvæðum fyrirtækisins. Í tillögu að þingsályktun um 
stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018 til 2024 er m.a. kveðið á um styrkja innviði fyrir 
rafvæðingu hafna, þ.m.t. aðgengi að raforkutengingum í höfnum. Þetta eigi að stuðla að 
orkuskiptum í samgöngum. Til þess að ná árangri í háspennuvæðingu hafna er ljóst að til þarf 
að koma stefnumótun ríkis og fjárframlag til að hrinda verkefninu í framkvæmd. Stjórn 
Faxaflóahafna sf. lýsir yfir vilja til þess að taka þátt mótun stefnu á þessu sviði, en mikilvægt 
er að orkufyrirtæki og fulltrúar skipaútgerða komi einnig að málum. Með landtenginu stærri 
skipa og tilkomu afhendingarbúnaðar háspennu er án vafa unnt að ná raunverulegum árangri í 
að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda í höfnum landsins, en þeim árangri verður ekki náð 
nema með samstilltu átaki allra aðila. 


