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Á Sauðárkrókshöfn er þjónusta við
skip og báta allan sólarhringinn.
Frábær aðstaða og staðsetning—
styttra til Reykjavíkur en þú heldur!
Sauðárkrókshöfn er meðalstór ﬁskiog ﬂutningahöfn með heildarlengd
viðlegukanta um 660 metra.
Öll algeng hafnarþjónusta er á
svæðinu, má þar nefna:
• löndun aﬂa
• vatn og rafmagn
• frysti og kæligeymslur
• ﬂutningur aﬂa á markað
• afgreiðsla á eldsneyti & smurolíu
• véla og viðhaldsvinna
• netagerð
• kostur afgreiddur í skip
Einnig öll almenn afgreiðsla
ﬂutningaskipa, þar sem Vörumiðlun
hefur á að skipa góðum tækjakosti.

SAUÐÁRKRÓKSHÖFN
Þjónustuhöfn Norðurlands Vestra

Höfnin hefur eina bílavog 12 mtr.
langa sem tekur 60 tonn og eina
pallvog sem tekur 2 tonn.
www.hafnir.skagafjordur.is

HOFSÓSHÖFN
Almenn hafnarþjónusta

Sími: 453 5169 / 861 3478

Vörumiðlun ehf. var stofnað árið 1996 og hefur
til umráða tæplega sjötíu ﬂutningabifreiðar af
ýmsum stærðum og gerðum, auk vagna, lyftara
og hjálparbúnaðar af ýmsu tagi.

Eyrarvegur 21, 550 Sauðárkrókur
https://vorumidlun.is | 455 6600

Þá sér Vörumiðlun ehf um alla uppskipun og
löndun í Sauðárkrókshöfn ásamt ﬂutningi á
ﬁski. Fastráðnir starfsmenn fyrirtækisins telja
í dag um níutíu manns og er Vörumiðlun ehf.
eitt af stærstu ﬂutningafyrirtækjum landsins.

Fiskmarkaður Snæfellsbæjar opnar í
byrjun árs 2022 að Sandeyri 2, Sauðárkróki.
Þar verður boðið uppá sölu á afla í gegnum
Reiknistofu fiskmarkaða, einnig verður
flokkunar og slægingar þjónusta.

Fiskmarkaður Snæfellsbæjar
Bankastræti 1, 355 Ólafsvík
Sími: 431 3600 | www.fmsnb.is

Ísfell er leiðandi fyrirtæki á sviði veiðarfæraþjónustu og sölu á útgerðarvörum,
björgunarvörum, bindivörum, hífilausnum og ýmsum rekstrarvörum.

Óseyrarbraut 28, 220 Hafnarfjörður
Sími: 520 0500 | isfell@isfell.is

Vélaverkstæði

• Efnissala og útvegun á búnaði er stór hluti

starfseminnar og unnið er náið með hönnuðum
ef þess er óskað.

Vélaverkstæði Kaupfélags Skagfirðinga hefur verið
starfrækt allt frá árinu 1947 og hefur komið að mörgum
verkefnum í Skagafirði og víðar síðan þá.

• Smíðajárn og ryðfrítt stál, stangir og plötur eru

Í dag er það í um 800m2 húsnæði staðsett við höfnina á
Sauðárkróki í svo nefndum KJARNA með tengingu við
bíla- og varahlutaverslun auk rafmagnsverkstæðisins
Tengils. Á undanförnum árum hefur tækjakostur
verkstæðisins aukist og í dag er hann góður. Aðalverkefni
undangenginna ára er þjónusta við sjávarútveginn,
skipaviðhaldsverk, smíði á búnaði fyrir veiðar og vinnslu.

• Síðustu ár höfum við verið með um 20 vélvirkja í

Meistari píparadeildarinnar:
Jón Geirmundsson, s: 825 4565
Yﬁrverkstjóri hjá Vélaverkstæði: Hjörtur Elefsen, s: 825 4562
Forstöðumaður:
Páll Sighvatsson, s: 825 4564

lager vara hjá okkur og eins boltar, legur,
pakkdósir og pakkningarefni ýmiskonar.

vinnu hjá okkur, vélstjóra og
nema 3–4 á hverjum tíma.

• Á vélaverkstæðinu er einnig starfandi

píparadeild og eru að jafnaði 4–5 menn
við slíka vinnu.

Opnunartími
8:00–17:00 mánud.–ﬁmmtud.
8:00–16:00 föstudaga

Á Sauðárkróki er fjölbreitt úrval
verslana og þjónustufyrirtækja.
Allur kostur er afgreiddur í skip.

Skagfirðingabúð
Ártorg 1, 550 Sauðárkrókur
Sími: 455 4530

Akurhlíð 1, 550 Sauðárkrókur
Sími: 453 6166

Köfunarþjónusta
Magnús Hinriksson
Sími: 895 4407

Eyrarvegi 21, 550 Sauðárkróki
Sími: 455 4610 | www.ks.is

Byggingavörudeild KS, Verslunin Eyri
er með alla rekstrarvöru fyrir skip s.s.
pappír, sápur, hreinsiefni frá Olís og
fatnað frá ýmsum merkjum.
Einnig er lagnadeildin með mjög breitt
úrval og hægt að redda hinum ýmsu
hlutum með stuttum fyrirvara.

Reglur og leiðbeiningar um móttöku og meðhöndlun úrgangs og farmleifa
frá skipum sem koma að hafnaraðstöðu Skagafjarðarhafnar.
Ílát á hafnarsvæðinu

Flokkur

Flokkun

Meðhöndlun

Lokaður 20 feta gámur
á hafnarsvæðinu

Almennt sorp

Allt almennt sorp frá eldhúsinu
og vistarverum.

Við meðhöndlun á þessum ﬂokki um borð í
skipi er best að hafa sorp í lokuðum ílátum
eða setja poka ofaní körin og binda fyrir.

Verður að berast til
móttökustöðvar Flokku

Olíumengað sorp

Olíublautar tuskur, olíusíur og
annar olíumengaður úrgangur.

Verður að vera í ruslapokum
sem búið er að loka fyrir.

Lokaður 20 feta gámur
á hafnarsvæðinu

Endurvinnslusorp

Málmar, plast og pappi.

Sett í kör um borð í skipum.

Opinn 25 rúmmetra gámur
á hafnarsvæðinu

Brotajárn

Vírar, keðjur, járnbobbongar,
vírmanilla, hlerar og allir málmar.

Allar vírahankir skal gera upp
og binda vel um.

Ábyrðarmaður: Dagur Þór Baldvinsson, Hafnarstjóri Skagafjarðarhafnar.

Leiðbeiningar um ﬂokkun veiðarfæraúrgangs úr gerviefnum til endurvinnslu eða förgunar

ENDURVINNSLA

URÐUN

Móttökugámur SFS

Móttökugámur
hafnarinnar

30 rúmmetra gámur á hafnarsvæðinu.
Netaafskurður:

Lína

Hlutar úr Flottrolli:

Kaðlar

Nótaefni:

Net: DYNEMA

Þorskanet Grásleppunet Netateinar verða
að koma sér , þeir eru úr öðru efni (PP) .

Skera þarf burtu belg- og pokalínur.

Skera burtu ﬂot og blíteina.

Trollefni :PE og PA

Ekki DYNEMA Gult og Grátt,
Skera þarf burtu belg- pokalínur.

Bæði gult og grátt netaefni.

Brotajárn:

Vírar, keðjur, vírmanilla, járnbobbongar,
hlerar og allir aðrir málmar.

Netateinar og Kaðlar:

Ekki má blanda tveimur eða ﬂeiri
efnum saman (PA-PE-PP).

Mikilvægt er að allt efni sem fer til endurvinnslu sé ﬂokkað eftir tegundum , allir aðskotahlutir
s.s. Lífrænn úrgangur vírar,keðjur og lásar sé fjarlægt. Binda skal hverja tegund fyrir sig í bagga .

Öryggisþjónusta Skagafjarðar ehf.
sér um vöktun á húsum, fyrirtækjum,
skipum og viðvörunarkerfum.

Skúli V Jónsson
Öryggisþjónusta Skagafjarðar ehf
Víðigrund 26, 550 Sauðárkrókur
Sími: 864 5305

