
 

1 

 

Minnisblað vegna umsagnar um umsókn Efnarásarinnar ehf. um starfsleyfi. 
 

   
 

Umsögn vegna Klettagarða 9 
 
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkurborgar óskaði eftir umsögn Faxaflóahafna, á fundi embættisins 7. apríl 2017, 
um umsókn Efnarásar ehf dags. 17.02.2017 um mengandi starfsleyfisskylda starfsemi að Klettagörðum 9. 
Sindaportið hf. er með lóðarleigusamning um lóðina Klettagarða 9, sem gildir til ársins 2023 og úthlutun 
á lóðinni Klettagarðar 9, en þar sem framkvæmdir þar hafa ekki hafist hefur ekki verið gefinn út 
lóðarleigusamningur um þá lóð. 
 
Á fundi Hafnarstjórnar þann 11. nóvember 2016 voru lögð fram ósk um breytingu á skipulagi Klettagarða 
7. Þar var lagt til að breyta notkun lóðarinnar úr skrifstofum og þjónustu í blandaða starfsemi. 
Samkvæmt greinagerð tillögunnar dags. júní 2016 frá VSÓ Ráðgjöf var breytingin ekki talin hafa neikvæð 
áhrif á umhverfið þar sem verið var að færa starfsemina milli lóða, frá Klettagörðum 9 til Klettagarða 7. 
Hafnarstjórn lagðist gegn tillögu að breytingu á deiliskipulagi og bókaði eftirfarandi:  
„Hafnarstjórn leggst gegn því að landnotkun í deiliskipulagi verði breytt.  Deiliskipulag við Klettagarða 
miðar við að þar sé verslun og þjónusta, en tillaga að breyttri landnotkun opnar fyrir starsemi á lóðinni 
sem samrýmist ekki núgildandi deiliskipulagsskilmálum og nálægri starfsemi.“   
Hafnarstjórn hafði áður veitt neikvæða umsögn um beiðni Efnarásarinnar ehf. um starfsleyfi fyrir 
spilliefnamóttöku á lóðinni Klattagarðar 7. 
 
Á fundi Hafnarstjórnar þann 11. desember 2016 voru málefni Sindraportsins hf. (áður Hringrás hf.) við 
Klettagarða 9 tekin fyrir. Á þeim fundi var lögð fram samantekt slökkviliðsstjóra SHS dags. 2.12. 2016 og 
var eftirfarandi bókað á fundinum:  

"Sem kunnugt er hafa a.m.k. þrír eldsvoðar komið upp inni á lóð Sindraportsins hf. (áður 
Hringrás hf.), þ.e. árið 2004, 2011 og 2016.  Af hálfu eldvarnareftirlits Slökkviliðs 
höfuðborgarsvæðisins liggur fyrir sú afstaða að fullreynt sé með úrbætur á aðstöðu 
Sindraportsins hf. í Klettagörðum 9, m.a. með hliðsjón af stærð lóðarinnar og nálægðar við 
íbúðabyggð.  Sé horft til tíðra eldsvoða á lóðinni og þeirra efna sem safnað er þar saman liggur 
fyrir að rekstur endurvinnslustöðvar á þessum stað getur leitt af sér almannavá. Slíkt staða er 
óviðunandi að áliti Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og  Faxaflóahafna sf. sem eiganda 
viðkomandi lóðar. 
Með hliðsjón af framangreindu hyggjast Faxaflóahafnir sf. segja Sindraportinu hf.,  kt. 420589-
1319, (áður Hringrás hf.) formlega upp afnotum af lóðinni Klettagarðar 9, Reykjavík, og er fyrir-
ætlun stjórnar félagsins eftirfarandi: 

a) Afnotum Sindraportsins hf. (áður Hringrás hf.) verði sagt upp og miðað við að lóðin verði 
rýmd eigi síðar en í árslok árið 2017. 

b) Með vísan til 3. greinar síðastgildandi lóðarleigusamnings frá 1983 er gerð sú krafa að 
leigutaki (Sindraportið hf.) annist hreinsun lóðarinnar og brottflutning á úrgangi og rusli 
sem stafar frá starfsemi félagsins. 

c) Hafnarstjóra Faxaflóahafna sf. verði falið að skoða hvort rétt sé að nýta kauprétt á húsum 
og mannvirkjum á lóðinni skv. 7. grein síðastgildandi lóðarleigusamnings. 

Faxaflóahafnir sf. veita Sindraportinu hf. 20 daga frest til að til að koma að sjónarmiðum 
sínum og/eða andmælum við framangreindum áformum félagsins áður en ákvörðun verður 
tekin í málinu.  Hafnarstjóra er falið að koma samþykkt þessari til Sindraportsins hf." 
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Þann 20. desember var tekið fyrir bréf frá Hildi Leifsdóttur hdl. fyrir hönd Sindraports hf. og var þá gerð 
eftirfarandi bókun: 

"Af hálfu stjórnar Faxaflóahafna sf. er það sjónarmið ítrekað að óhjákvæmilegt er að starfsemin 
flytji af lóðinni m.a. með tilvísun í þær forsendur sem bókaðar voru á fundi stjórnarinnar þann 
9.12. s.l. 
Í ljósi þess að fyrir hendi er vilji til að taka upp viðræður um flutning Sindraportsins af lóðinni 
Klettagarðar 9 þá er hafnarstjóra falið að hefja þær viðræður og óska eftir að fulltrúi umhverfis- 
og skipulagssviðs Reykjavíkur komi þar einnig að málum." 

 
Niðurstaða:  
Hafnarstjórn hefur þegar ályktað um að starfsemi Sindraportsins hf./Hringrásar ehf.  skuli flytja af lóðinni 
Klettagarðar 9 og hefur lóðarleiguhafi tekið jákvætt í flutning starfseminnar gegn ákveðnum fyrirvörum 
um  nýtt athafnasvæði fyrir starfsemina.  Á síðustu árum hafa komið upp atvik á lóðinni og liggur m.a. 
fyrir ítarleg skýrsla Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins um brruna sem þar hafa orðið.  Þessi atvik mæla 
eindregið gegn því að  starfsemin þar verði aukin.  Það á einnig við um móttöku á spilliefnum.  Fyrirtækið 
Efnarásin ehf. mun vera dótturfélag Hringrásar ehf., en hvorugur aðilinn er beinn handhafi 
lóðarleiguréttinda heldur munu þeir hafa lóðina og mannvirki á henni að leigu frá Sindraportinu hf. 
 
Náist ekki samkomulag um flutning starfseminnar af lóðinni Klettagarðar 9, þá fellur gildandi 
lóðaleigusamningur úr gildi árið 2023, eða eftir 6 ár. Með hliðsjón af framangreindu er lagst gegn því að 
fyrirtækinu verði veitt aukið starfsleyfi og heimilað að auka þannig við starfsemi á lóðinni.    
 
 
Reykjavík 15.5.2017 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 
Hildur Gunnlaugsdóttir, skipulagsfulltrúi 
 
 


