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Klettagarðar 7 og Klettagarðar 9 
SAMANTEKT 

 
Lóðin Klettagarðar 9: 
Þann 1. janúar árið 1970 var gerður lóðarleigusamningur við Sindra –Stál hf. um svæði, til geymslu og 
vinnslu á brotajárni. Sá samningur var til eins árs í senn. Þann 1. janúar 1984 tók gildi nýr 
lóðarleigusamningur sem gilti til 31. desember 1993, en Hringrás varð aðili þess samnings þegar 
fyrirtækið tók fyrir starfsemina í Klettagörðum. Á fundi hafnarstjórnar Reykjavíkurhafnar þann 15. júlí 
2002 var samþykkt að gera nýjan lóðarleigusamning við Hringrás til 5 ára. 
Í ágúst 2003 barst hafnarstjórn Reykjavíkurhafnar erindi frá Hringrás um framlengingu 
lóðarleigusamnings félagsins og var óskað eftir framtíðarleigusamningi. Erindið var afgreitt með að 
hafnarstjóra var falið að ræða við bréfritara.   
 
Á árinu 2004 kom upp eldsvoði á athafnasvæði Hringrásar og þá urðu allnokkrar umræður um 
starfsemi fyrirtækisins á þessum stað. Í byrjun árs árið 2005 munu málefni fyrirtækisins hafa verið 
rædd utan stjórnarfunda og m.a. um tímalengd á lóðarleigusamningi fyrirtækisins. Samningur til 20 
ára mun hafa verið útbúinn og afhentur fyrirtækinu, en ljóst er að ekki hefur verið gengið formlega 
frá þeim samningi með þinglýsingu hans. 
Þessi meinti samningur mun vera týndur 
og óskar Hringrás nú eftir að samningurinn 
verði endurútgefinn. Annað atriði sem rétt 
er að nefna er það að lóð var því aldrei 
formlega úthlutað til þessarar starfsemi 
með sama hætti og almennt gerist, til sama 
tíma og á sömu greiðslukjörum. Ekki var 
því greitt fyrir úthlutun lóðar nema hluta af 
gatnagerðar - og lóðagjaldi samkvæmt 
gjaldskrá eins og hún þá var. Lóðarleigu-
samningi til 20 ára hefði um leið þurft að fylgja greiðslusamkomulag þess lóðagjaldahluta sem 
ógreiddur var eða 50 % lóðagjald. 
 
Varðandi starfsemi Hringrásar á lóðinni Klettagarðar 9 er rétt að nefna eftirfarandi atriði: 
Á þessari lóð hefur Hringrás (áður Sindra-Stál hf.) starfað í fjóra áratugi við móttöku og vinnslu á 
brotajárni og málmum til endurvinnslu. Í ljós kom á árunum 1990- 1995 að í jarðvegi lóðar var mikil 
mengun sem þar hafði safnast upp frá starfseminni. Olía úr spennum sem Hringrás tók við sem 
brotajárn og fór niður í jarðveg lóðar reyndist innihalda PCB. Þessi mengunarmál fengu mikla 
opinbera umfjöllun og þá gerðar rannsóknir á þessu af opinberum aðilum í samstarfi við höfnina. 
Mengun var af ýmsum toga, olíumengun í jarðvegi, PCB mengun, ýmis þungmálmamengun, díoxin- 
og furanmengun. Þá var vinnubrögðum við stafsemi breytt og mengandi vinnuferlar stöðvaðir, öll 
brennsla og bræðsla á brotajárni og úrgangi á lóðinni bönnuð. Niðurstaða var að allur laus jarðvegur 
innan lóðar var talinn mengaður, en ekki komu neinar upplýsingar í ljós sem bentu til þess að mengun 
væri að dreifast og berast burt frá lóð. Brugðist var við mengun með innilokun mengaðs efnis á 
staðnum. Yfirborði lóðar skyldi lokað og það þétt með malbiki. Lóð þá eftir það eingöngu nýtanleg í 
framtíðinni fyrir grófa iðnaðarstarfsemi svo sem geymslu tækja og búnaðar, gáma og bíla.  
Árið 2009 var lóðamál Hringrásar ehf. tekið fyrir í stjórn Faxaflóahafna sf. og þá gerð eftirfarandi 
samþykkt: 
"Ef af framkvæmdum verður við gerð Sundaganga er það tillaga Vegagerðarinnar að einn 
gangamunni komi upp á því svæði sem Hringrás hefur aðstöðu. Að auki telur stjórn Faxaflóahafna 
sf. að starfsemi fyrirtækisins sé betur fyrir komið til framtíðar á öðrum stað. Því samþykkir stjórn 
Faxaflóahafna sf. að framlengja  lóðarleigusamning fyrirtækisins við Hringrás um 5 ár, með 
fyrirvara um að framkvæmdir við Sundagöng hefjist fyrr, en felur hafnarstjóra að ræða við fulltrúa 
Hringrásar um möguleikann á flutningi fyrirtækisins á framtíðar athafnasvæði."  



2 
 

Nýr leigusamningur var útbúinn og sendur 
Hringrás, en fyrirtækið þinglýsti ekki 
samningnum og skilaði honum ekki undir-
rituðum til Faxaflóahafna sf.  
 
Ekki liggja fyrir önnur gögn um lengd 
lóðarleigusamnings Hringrásar og staðan því 
sú að sá lóðarleigusamningur sem gerður var 
árið 1983 og framlengdur um 5 ár árið 2002 og 
2009 er runninn út. 
 
Lóðin Klettagarðar 7:  
Með bréfi dags. 23. júní 2006 óskaði Einar Ásgeirsson, framkvæmdastjóri Hringrásar ehf. eftir 
úthlutun á lóðinni Klettagarðar 7, sem er um 3.700 m2 lóð. Í erindinu var tilgreint að stækka þyrfti 
vinnslusvæði félagsins. Stjórn Faxaflóahafna sf. samþykkti á fundi sínum þann 10. október 2006: 
"Hafnarstjórn samþykkir að úthluta Hringrás lóð við Klettagarða 7 til að reisa á skrifstofuhúsnæði." 
Gengið var frá lóðagjaldasamningi þann 20. júní 2007 og er sá samningur að fullu greiddur auk þess 
sem Hringrás ehf. greiðir lóðarleigu af lóðinni. Við fall bankanna var ekki gengið fast eftir 
byggingaráformum nokkurra lóðarhafa, m.a. Hringrásar ehf., en nú verður að telja að sá 
umþóttunartími sé orðinn rúmur, en engar framkvæmdir hafa farið af stað á lóðinni og engar 
teikningar fyrirliggjandi. Lóðin er notuð undir gáma Hringrásar, sbr. meðfylgjandi mynd og þessi afnot 
ekki til þess fallin að bæta ásýnd svæðisins  
Nýlega barst stjórn Faxaflóahafna sf. erindi til 
umsagnar þar sem óskað var eftir starfsleyfi 
fyrir móttöku á rafeindaúrgangi o.fl. Sú 
starfsemi er ekki í samræmi við úthlutun 
lóðarinnar. 
 
Viðræður við eigendur Hringrásar: 
Rætt hefur verið við fulltrúa eigenda 
Hringrásar ehf., en fyrirtækið er nú í eigu 
GMR ehf. Hringás ehf. leigir lóðirnar 
Klettagarðar 7 og 9 af fyrri eigendum Hringrásar til 7 ára, en upplýsing um þann gjörning hefur ekki 
borist Faxaflóahöfnum sf. Á fundi þann 8. október með forsvarsmönnum GMR ehf. var farið yfir stöðu 
mála og m.a. gerð grein fyrir lóðamálum við Klettagarða. 
 
Samantekið: 
Samantekt þessi er yfirlit um stöðu lóðamála á Klettagörðum 7 og 9, en augljóst er að taka þarf 
ákvarðanir um framhald mála m.a. vegna eftirfarandi: 

1. Lóðarleigusamningur um lóðina Klettagarðar 9 er runninn út. 
2. Framkvæmdir á lóðinni Klettagarðar 7 hafa ekki farið af stað. 
3. Borist hafa upplýsingar um fyrirhugaða nýtingu lóðarinnar Klettagarðar 7, sem er ekki í 

samræmi við samþykkta úthlutun. 
4. Samþykkt stjórnar Faxaflóahafna sf. frá 11. september 2009 gerir ráð fyrir flutningi 

fyrirtækisins, sem tilkynnt var fyrirtækinu. 
 
 
Reykjavík, 21. september 2015 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 


