
 

 

 

Fundur með lóðarhöfum á vestursvæði Grundartanga haldinn á skrifstofu Faxaflóahafna 

Tryggvagötu 17 í Reykjavík, miðvikudaginn 18. desember 2013 kl. 9:00. 

 

Til fundarins var boðað með bréfi til fundarmanna. 

 

Mættir voru: 

 Guðmundur Eiríksson  Faxaflóahafnir sf. 

 Helgi Laxdal    Faxaflóahafnir sf. 

 Vignir Albertsson   Faxaflóahafnir sf. 

 Guðmundur S. Sveinsson  Héðinn hf. 

 Þórir Haraldsson  Lífland ehf. 

 Arnar Freyr Þórisson  Lífland ehf. 

 Kári Pálsson   Hamar ehf. 

 Bjarni Thoroddsen   Stálsmiðjan ehf. 

 Arthur Guðmundsson   Kratus ehf. og GMR - endurvinnsla ehf. 

  

Eftirfarandi mál voru tekin fyrir: 

 

Nýtt deiliskipulag vestursvæðis Grundartanga var kynnt fyrir fundarmönnum. Þreifingar eru í gangi 

með nýja starfsemi á svæðinu. Einnig var farið yfir stöðu framkvæmda við lengingu Tangabakka. 

 

Þá var greint frá stöðu mála hjá Vatnsveitufélagi Hvalfjarðarsveitar og framkvæmdum á þess 

vegum. Faxaflóahafnir munu kaupa vatnið af vatnsveitufélaginu og dreifa því í eigin veitukerfi til 

lóðarhafa. Þá var kynnt að gjaldtaka fyrir notkun á köldu vatni myndi hefjast um áramótin. 

Gjaldtakan verður tvíþætt. Annars vegar dreifingargjald sem er fermetragjald á hvern fermetra 

miðað við fasteignamatsteiningu samkvæmt fateignamati. Kr. 219,20 á m²/ári. 

Hins vegar notkunargjald 28,55 kr/m³. Gjöldin eru vísitölubundin miðað við byggingarvísitölu 

október 2013. Heimtaugagjöld verða hins vegar ekki innheimt hjá núverandi lóðarhöfum.   

 

 Farið var yfir stöðu fráveitumála. Við lengingu Tangabakka verður gerð ný sameiginleg regnvatns- 

og skolpútrás gegnun hið nýja þil. Í framtíðinni er gert ráð fyrir skolphreinsistöð á svæðinu en ekki 

er fyrirhugað að farið verði í gerð hennar fyrr en á seinni stigum. Þangað til verður skolp frá húsum 

áfram leitt í gegnum rotþró á hverri lóð fyrir sig. Til þess að fylgjast með ástandi sjávar eru 

reglulega tekin sýni við hafnarbakkann og rannsökuð með tilliti til saurgerla. Til þess að tryggja 

virkni rotþrónna er brýnt að þær séu hreinsaðar árlega. Ákveðið að Faxaflóahafnir fái upplýsingar 

um stærð einstakra rotþróa og leiti síðan tilboða í þetta verkefni og geri síðan samning um hreinsun 

allra rotþrónna. Hver lóðarhafi fyrir sig greiði síðan þann kostnað sem honum ber.   

 

Kynntar voru samþykktir um lækkun hámarkshraða og breytinum á forgangi umferðar á svæðinu. 

Nú er leyfilegur hámarkshraði 50 km/klst. á götum Grundartangasvæðisins. Yfirborðsmerkingar 

gatna verða síðan framkvæmdar á vordögum.  Af þessu spruttu nokkrar umræður. Lóðarhafar gerðu 

ekki athugasemdir við þessar breytingar en settu spurningamerki við þessa blönduðu umferð 

vinnutækja og almennrar umferðar sem hingað til hefur tíðkast á svæðinu. Ef vilji er til að viðhalda 

óbreyttu ástandi fannst mönnum óhjákvæmilegt að vekja þurfi athygli almennra vegfaranda á 

umferð vinnutækjanna eða jafnvel banna alla óviðkomandi umferð. Einnig spunnust nokkar 

umræður um vöktun svæðisins. Á síðasta vetri gekk mikil innbrotahrina yfir svæðið. Fundarmenn 

lýstu góðri reynslu af vöktun með myndavélum.  



 

 

 

  

 

Nýr aðili tók við snjómokstri og hálkuvörum á svæðinu í haust. Aðilar eru ánægir með þjónustuna 

og telja ekki þörf á að hreinsa gönguleiðir sérstaklega. Lóðarhafnar beindu þeim tilmælum til  

Faxaflóahafna að haga akstri á jarðefnum vegna framkvæmda þannig að götur óhreinkist ekki líkt 

og verið hefur. Athuga mætti hvort ekki væri hægt að koma á einhverjum bráðabirgðavegum milli 

svæða til þess að hlífa umferðargötum við umferð vinnutækja og óhreinindum.  

 

Bent var á að sveitarfélagið væri byrjað að innheimta stöðugjald fyrir gáma á lóðum fyrirtækja. 

Gjaldið væri umtalvert hærra en menn þekktu frá öðrum sveitarfélögum. Báðu lóðarhafar 

Faxaflóahafnir um að ræða málið við Hvalfjarðarsveit. 

 

Spurt var um dreifgjald raforku. Dreifigjald á Grundartanga hefur verið miðað við dreifbýli en ekki 

þéttbýli. Fulltrúar Faxaflóahafna kváðust taka stöðuna vegna þessa en fram kom að unnið hefur 

verið að málinu að hálfu Faxafóahafna. Upplýsingum verði komið til fundarmanna.  

 

Eftirfarandi upplýsist í framhaldi af þessari fyrirspurn. 

Reglugerð nr. 1040/2005 um framkvæmd raforkulaga var breytt þann 1. mars 2012 með reglugerð 

259/2012 þar sem gefinn var möguleiki á að iðnaðasvæði yrði skilgreint sem þéttbýli ef m.a. 

heildarraforkunotkun á svæðinu sé a.m.k. 8GWst. á ári. Veita Faxaflóahafna á Grundartanga  

hefur verið skilgreind í þéttbýli frá og með 1. júlí 2013.   

 

Þá var rætt um möguleika á hitaveitu. Þessi umræða hefur verið til umræðu frá upphafi án 

framvindu. Sum fyrirtækin, a.m.k., hafa gert ráð fyrir að geta tekið inn hitaveitu þegar þar að kæmi. 

Helstu kostir virðast vera gerð fjarvarmaveitu frá öðru hvoru stóriðuveranna eða tenging við 

hitaveitur Orkuveitu Reykjavíkur eða Hvalfjarðarsveitar. Faxaflóahafnir hafa hingað til ekki haft 

frumkvæði að málum og var niðurstaða fundarins að best væri að eitthvert þeirra fyrirtækja sem eru 

á svæðinu og búa yfir þekkingu á þessu sviði kæmi að málinu. Fulltrúi Héðins lýsti þá tilbúna til 

þess að koma að þessu máli.  Fundir verða boðaðir á nýju ári að frumkvæði Faxaflóahafna. 

 

Að lokum þökkuðu fulltrúar lóðarhafa fyrir fundinn og upplýsingarnar og óskuðu eftir að slíkir 

fundi yrðu haldnir árlega til þess að viðhalda góðum samskiptum á svæðinu.  

 

Fleira ekki gert og fundi slitið. 

 

Helgi Laxdal 


