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Minnisatriði varðandi málefni Bjögunar 
 
Nú liggur fyrir jákvæð afstaða og samþykktir  stjórna Björgunar ehf. og stjórnar Faxaflóahafna sf. um 
að fullgera samninga um rýmingu Björgunar af lóðinni Sævarhöfði 33.  Samningarnir byggjast á því að 
leysa úr áratuga löngum ágreiningi um gildi samninga frá 1968 og 1994 og fleiri atriði.  Efnisatriði 

samninganna eru í meginatriðum án ágreinings 
milli aðila, en unnið að frágangi orðalags og 
verklýsingu sem fylgir samningunum. 

I. Faxaflóahafnir sf. kaupa þrjár húseignir, 
sem eru á lóðinni,  af Björgun - alls liðlega 1600 
m2.  Kaupverð er 195,0 mkr. eða um 150,0 þús. 
kr. pr. m2. 

II. Faxaflóahafnir sf. kaupa laust efni á lóð 
Björgunar ehf. alls 236.000 m3, enda nýtist það 
efni í 1. áfanga landfyllingar utan Sævarhöfða og 
farghauga.  Kaupverð er alls 145,0 mkr. 

III. Björgun annast gerð 25.000 m2 
landfyllingar sem 1. áfanga landfyllinga samkv. 
aðalskipulagi - sbr. mynd hér til hliðar.  
Kostnaður skv. verksamningi þar að lútandi er 
151,0 mkr.  Verklok eru miðuð við lok árs 2019. 

IV. Björgun ehf. annast "hreinsun" á fínefni 
utan lóðar.  Alls er gert ráð fyrir að fjarlægðir 

verði 196.000 m3 af fínefni á árunum 2017 - 2020 í ákveðnum áföngum.  Hreinsunin á sér 
stað á tímabilinu nóvember til mars utan göngutíma laxfiska.  Hlutur Faxaflóahafna sf. í þeirri 
hreinsun er um 22,4% eða um 62,4 mkr.  
Undir verkefnið fellur m.a. hreinsun 
siglingarrennu að bryggjuhverfishöfn.  

IV. Með gerð samkomulags um skil á lóðinni 
Sævarhöfði 33, verksamningi um 1. áfanga 
landfyllingar og kaupsamningi húseigna þá 
verða Faxaflóahafnir með full umráð 
lóðarinnar Sævarhöfði 33, alls liðlega 76.600 
m2.  Á meðan framkvæmdum við landfyllingu 
stendur þá hefur Björgun ehf. tvær húseignir 
og 40.000 m2 lands á skammtímaleigu til loka 
máimánaðar árið 2019.  Björgun hyggst sækja 
um starfsleyfi vegna efnisvinnslu þann tíma 
tíma sem skammtímaleigusamningurinn er í 
gildi - en Fxaflóahafnir sf. hafa enga afstöðu 
tekið til þess, en bent á að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur fari með starfsleyfismál.  Á mynd hér 
til hliðar má sjá það athafnasvæði sem Björgun ehf. hefði til ráðstöfunar skv. 
skammtímaleigusamningi.   

V. Vegna fyrirliggjandi draga að samningi eru nokkur atriði sem skipta máli upp á framhaldið: 
a. Faxaflóahafnir sf. hafa kynnt HER áætlun um hreinsun fínefnis utan lóðarinnar 

Sævarhöfði 33.  Óskað hefur verið eftir leyfi Umhverfisstofnunar til að fjarægja efni 
og setja í námu við enda Engeyjar.  Íbúar á svæðinu vilja afdráttarlaust að efnið verði 
fjarlægt.  Unnið er að því að fá nauðsynleg leyfi fyrir hreinsuninni og varpi á námu við 
Engey. 

b. Augljóst er að ekki er unnt fyrirvaralaust að hefja vinnu við gerð 1. áfanga 
landfyllingar.  Björgun ehf. gæti hafið verkið í mars 2017 ef framkvæmdaleyfi verður 
þá fyrir hendi.  Umhverfismati landfyllingar á svæðinu er ekki lokið - en brýnt að 
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Faxaflóahafnir sf. geti fengið framkvæmdaleyfi eins fljótt og kostur er þannig að 
framkvæmd Björgunar dragist ekki.  Ef deiliskipulag er forsenda landgerðarinnar er 
mikilvægt að þeim þætti verði komið af stað sem allra fyrst. 

c. Gengið er út frá því að Reykjavíkurborg og Faxaflóahafnir sf. séu sammála um heimild 
Faxflóahafna sf. til að láta vinna að landgerðinni og að frágangur landfyllingarinnar sé 
í samræmi við kröfur, sem báðir aðilar eru sáttir við. 

d. Á fundi með fulltrúum Bryggjuráðs þann 22. september s.l. kom fram að Bryggjuráðið 
er sammála því að ljúka málinu með samningum á þeim grundvelli sem kynnt var.  
Bryggjuráðið hefur þá í tölvupósti gert grein fyrir áherslum sínum varðandi málið. 

e. Í fyrirliggjandi drögum að samningum er ekkert fjallað um hugsanlega framtíðar 
starfsaðstöðu Björgunar, en Faxaflóahafnir sf. höfðu þó boðið fram svæði á 
Grundartanga, sem ekki þótti álitlegt af hálfu Björgunar ehf. 

f. Nú er unnið að gerð verklýsingar vegna landfyllingar, en fyrir liggja drög að 
verksamningi, samningi um skil lóðar og hreinsun fínefnis, samningi um kaup 
húseigna og skammtímaleigusamningi.  Þegar gerð verklýsingar er lokið ætti ekkert 
að vera til fyrirstöðu að undirrita samningana, en stjórn Faxaflóahafna sf. hefur fyrir 
sitt leyti heimilað formanni stjórnar og hafnarstjóra að ljúka málinu. 

g. Alls fela samningar við Björgun í sér útgjöld að fjárhæð um 553,0 mkr. sem skiptast 
að stærstum hluta á árinu 2016 og 2017 vegna húsakaupa og efniskaupa.  Kostnaður 
vegna landfyllingarinnar og hreinsunar Elliðavogs utan lóðarinnar greiðist eftir 
framvindu verkanna. 

VI. Að samningum gerðum er ágreiningur Faxaflóahafna sf. og Björgunar ehf. að fullu leystur og 
ljóst að unnt verður að hefja viðræður borgar og hafnar um sölu/kaup lands að Sævarhöfða 
33. 

 
4.10.2016 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 
 
 

 
Rammaskipulag Elliðavogs og Ártúnshöfða. 


