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Björgun ehf. 

Á fundi hafnarstjórnar 22. september 2014 var samþykkt að veita Björgun ehf. frest til 3. 

október sl. til að koma á framfæri sjónarmiðum félagsins til fyrirhugaðra áforma 

Faxaflóahafna sf. um að segja Björgun ehf. formlega upp afnotum á lóð við Sævarhöfða 33, 

Reykjavík, sbr. bréf hafnarstjóra til félagsins sem er dagsett sama dag. Að beiðni Helga 

Jóhannessonar, hrl. og lögmanns Björgunar ehf., var fyrrnefndur frestur framlengdur til 9. 

október sl.  

Með bréfi lögmanns Björgunar ehf., dags. 7. október sl., er sjónarmiðum félagsins komið á 

framfæri. Þar kemur fram að félagið telur að í gildi sé leigusamningur um lóðina að 

Sævarhöfða 33 og að af þeirri ástæðu verði félaginu ekki gert að víkja af lóðinni með 

starfsemi sína til að skipulagsáform borgaryfirvalda nái fram að ganga, eða í það minnsta 

ekki án þess að í stað komi bótagreiðsla. Þá álítur félagið sig hafa frá 2009 virt 

samningssambandið við Faxaflóahafnir sf. í samræmi við framlenginguna til 2034. Með vísan 

til þessara atriða, mikils fyrirhugaðs flutningskostnaðar félagsins og meðalhófsreglu 

stjórnsýsluréttarins fer Björgun ehf. þess á leit við Faxaflóahafnir sf. að horfið verði frá 

áformum um að segja félaginu upp afnotum af lóðinni við Sævarhöfða 33.  

Hafnarstjórn hefur farið yfir sjónarmið Björgunar ehf. og telur þau ekki eiga við rök að 

styðjast. Helgast sú afstaða hafnarstjórnar af eftirfarandi sjónarmiðum: 

1. Leigusamningur útrunninn - forleiguréttur ekki fyrir hendi 

Með leigusamningi, dags. 21. ágúst 1969, leigði Reykjavíkurhöfn fyrirtækinu Björgun 

hf. lóð við Grafarvog í Ártúnshöfða til 40 ára, eða til ársins 2009. Í kjölfar samþykktar 

og staðfestingar á aðalskipulagi Reykjavíkur 1990-2010 og þeirri endurskoðun sem 

fór fram á stærð og afmörkun hafnarsvæðisins í Ártúnshöfða var gerður viðauki við 

fyrrnefndan leigusamning um lóðina, dags. 31. maí 1994 (ekki 2004 sbr. bréf 

Björgunar ehf. dags. 7. október sl.). Í 3. gr. viðaukans kemur fram að leigutími sé sá 

sami og samið hafi verið um í samningnum, þ.e. til ársins 2009, að gildistími 

samningsins renni út án uppsagnar 1. september 2009 hafi þá ekki verið samið um 

framhaldsleigu. Þar sem ekki var samið um framhaldsleigu rann lóðarleigusamningur-

inn út án uppsagnar hinn 1. september 2009, en fyrir þann tíma hafði þáverandi 

fyrirsvarsmönnum Björgunar ehf. verið tilkynnt um þá ákvörðun að hafnarstjórn myndi 

ekki endurnýja lóðarleigusamninginn. 

 

Sú afstaða sem kemur fram af hálfu Björgunar ehf. í fyrrnefndu bréfi lögmanns að 

með viðaukanum 1994 hafi verið samið um 25 ára leigurétt frá árinu 2009 að telja á 

ekki við rök að styðjast. Í 3. mgr. 3. gr. viðaukans kemur fram að leigutími hans sé sá 

sami og kveðið hafi verið á um í lóðarleigusamningnum frá 1969, þ.e. til 1. september 

2009, og að hann renni út án uppsagnar þann dag. Allar fullyrðingar Björgunar ehf. 
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þess efnis að með viðaukanum hafi verið samið um 25 ára leigurétt til handa félaginu 

frá og með 1. september 2009 með vísan til þess að í viðaukanum sé minnst á 

hvernig skuli reikna leigu komi til framlengingar leigusamningsins, verður því að telja 

haldslausar hugleiðingar. Þvert á móti er einungis um að ræða samningsviðmið sem 

aðilar ákváðu að leggja upp með ef samningur næðist um framhaldsleigu. Það sem 

ræður endanlegum úrslitum í þessu sambandi er fyrrnefnd 3. mgr. 3. gr. viðaukans 

þar sem meðal annars kemur fram að leigutími geti framlengst um 25 ár kjósi Björgun 

ehf. að nýta forleigurétt. Með forleigurétti felst ekki heimild forleiguréttarhafa til að 

ákveða hvort og hvenær eign skuli leigð út heldur getur slíkur réttur einungis náð fram 

að ganga hafi leigusali vilja til að leigja lóð sína áfram. Þar sem Faxaflóahafnir sf. 

hafa ekki vilja til að leigja út umrædda lóð áfram liggur fyrir að Björgun ehf. getur ekki 

nýtt sér fyrrnefndan forleigurétt, enda getur leigutaki ekki gert leigusala að leigja eign 

sína gegn vilja sínum. 

 

Þá ber að geta þess að þegar félagið var sett í söluferli árið 2010 af þáverandi 

eiganda þess, NBI hf., var greint frá því í útboðsgögnum að leigusamningur um lóðina 

sem starfsemi félagsins væri á væri útrunninn. Núverandi eigendum Björgunar ehf. 

var því fullkunnugt um að engin lóðaréttindi fylgdu félaginu er þeir keyptu það af NBI 

hf.  

 

2. Bótaskylda ekki fyrir hendi 

Í fyrrnefndu bréfi lögmanns Björgunar ehf. kemur fram að félagið álítur sig ekki þurfa 

að víkja með starfsemi sína af lóðinni við Sævarhöfða 33 meðan leigusamningur sé í 

gildi nema bætur komi í staðinn. Með hliðsjón af því að enginn leigusamningur er í 

gildi um lóðina þá kemur greiðsla bóta þegar af þeirri ástæðu ekki til greina. Á hinn 

bóginn getur við uppsögn Faxaflóahafna sf. á afnotum Björgunar ehf. á lóðinni komið 

til álita ákvæði 10. gr. lóðarleigusamningsins frá 1969 þar sem mælt er fyrir um rétt 

Faxaflóahafna sf. til að kaupa hús og mannvirki á lóðinni fyrir verð samkvæmt mati 

dómkvaddra manna. Með hliðsjón af þessari heimild hefur hafnarstjóra verið falið að 

skoða hvort rétt sé að nýta umræddan kauprétt á grundvelli mats dómkvaddra manna 

nái aðilar ekki samkomulagi um kaupverð fasteignanna. 

 

3. Uppsagnarfrestur 

Að lokum er í áður nefndu bréfi lögmanns Björgunar ehf. óskað rökstuðnings fyrir því 

á hvaða lagagrundvelli annars vegar áformuð uppsögn er byggð og hins vegar sá 

uppsagnarfrestur sem fyrirhugað er að veita félaginu til að rýma lóðina við 

Sævarhöfða 33.  

 

Varðandi þann hluta lóðarinnar sem lóðarleigusamningur frá 1969 fjallaði um, sem er 

3.161 m2 eða um 4% af heildarstærð lóðarinnar, telja Faxaflóahafnir sf. rétt að leggja 

til grundvallar, og miða við, reglur og sjónarmið varðandi ótímabundna leigusamn-

inga. Helgast sú afstaða af því að á þeim rúmu fimm árum sem liðin eru frá því að 

skriflegur og þinglýstur lóðarleigusamningur rann skeið sitt á enda hefur Björgun ehf. 

engu að síður greitt leigugjald fyrir afnot af lóðarhlutanum vegna ástæðna sem varða 

ekki Faxaflóahafnir sf. heldur hafa komið til af illviðráðanlegum aðstæðum, en aðilar 

hafa átt í viðræðum um árabil í því skyni að finna lausn á máli þessu. Samkvæmt 55. 

gr. húsaleigulaga nr. 36/1994 er unnt að segja upp ótímabundnum leigusamningum. 

Engin almenn lagaregla gildir hins vegar um rétt samningsaðila til uppsagnar 
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lóðarleigusamnings nema ákvæði 10. gr. laga nr. 75/2008, um frístundabyggð og 

leigu lóða undir frístundahús. Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. laganna geta báðir aðilar að 

ótímabundnum leigusamningi sagt honum upp með að minnsta kosti tveggja ára 

uppsagnarfresti. Samkvæmt framangreindu og með hliðsjón af meðalhófsreglu 

stjórnsýsluréttarins telja Faxaflóahafnir sf. að það sé rétt að segja upp leigusambandi 

því sem hér er til umfjöllunar með að minnsta kosti tveggja ára uppsagnarfresti. 

 

Hvað hinn hluta lóðarinnar snertir, þ.e. þann hluta sem varð til gerð landfyllingar af 

hálfu Björgunar ehf. og er 73.503 m2 eða um 96% af lóðinni, þá liggur fyrir að Björgun 

ehf. hefur ekki greitt lóðarleigu vegna hans frá því að lóðarleigusamningur frá 1969 

rann út hinn 1. september 2009. Fram að þeim tíma, þ.e. samningstímabilið 1969 - 

2009, greiddi Björgun ehf. hins vegar leigugjald fyrir umræddan hluta lóðarinnar í 

formi landgerðar. Í ljósi þess að Björgun ehf. hefur ekki greitt lóðarleigu fyrir 

umræddan lóðarhluta í rúm fimm ár og að ekki hefur verið í gildi lóðarleigusamningur 

um hann frá sama tíma þar sem ekki var samið um framhaldsleigu, eru Faxaflóahafnir 

sf. þeirrar skoðunar að ekki hafi stofnast til neins leigusambands um hann frá því að 

lóðarleigusamningurinn frá 1969 rann út árið 2009. Með vísan til meðalhófsreglu 

stjórnsýsluréttarins og þeirra raka sem rakin voru hér að framan um hinn lóðarhlutann 

telja Faxaflóahafnir sf. engu að síður rétt að segja Björgun ehf. upp afnotum af 

umræddum lóðarhluta með að minnsta kosti tveggja ára uppsagnarfresti. 

 

Gísli Gíslason 

hafnarstjóri 

 

 


