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Málefni Björgunar - samantekt 
 

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

lóð við Grafarvog í Ártúnshöfða til 40 ára, eða til ársins 2009. Samkvæmt 5. gr. samn-

ingsins tók Björgun hf. að sér að gera uppfyllingu og hafnarbakka sem áttu jafnóðum og 

þeim miðaði áfram að verða eign Reykjavíkurhafnar. Í staðinn átti Björgun hf. að hafa 

þessi mannvirki til fullra og ótakmarkaðra afnota næstu 40 ár í samræmi við ákvæði hafn-

arreglugerðar Reykjavíkur á hverjum tíma. Að því tímabili loknu átti félagið að eiga for-

leigurétt að því landi er þá hefði orðið til við uppfyllinguna, eða hluta þess, að því gefnu 

að það samrýmdist þá sjónarmiðum hafnarstjórnar um heildarskipulagningu svæðisins að 

hafa starfsemi félagsins áfram á þessum stað.  Samkvæmt 10. gr. samningsins hafa 

Faxaflóahafnir sf. kauprétt á húsum og mannvirkjum á lóðinni fyrir matsverð dómkvaddra 

manna að loknum leigutímanum. 

Í kjölfar samþykktar og staðfestingar á aðalskipulagi Reykjavíkur 1990 - 2010 og þeirri 

endurskoðun sem fór fram á stærð og afmörkun hafnarsvæðisins í Ártúnshöfða var gerð-

ur viðauki við fyrrnefndan leigusamning um lóðina, dags. 31. maí 1994.  Í 3. gr. viðaukans 

kemur fram að leigutími sé sá sami og kveðið hafi verið á um í fyrri samningi, hann renni 

út án uppsagnar 1. september 2009 hafi ekki verið samið um framhaldsleigu. Í 3. gr. 

kemur einnig fram að leigutími geti framlengst um 25 ár nýti leigutaki forleigurétt.  

Með a.m.k. þremur bréfum til Björgunar ehf. hefur fyrirtækinu verið tilkynnt um að ekki 

verði að ræða áframframhaldandi leigu á lóðinni (2004, 2009 og 2010). Forleiguréttur 

fyrirtækisins er þess vegna ekki fyrir hendi, enda er slíkur réttur bundinn við sannanlegan 

vilja lóðareiganda til þess. Félagið svaraði bréfum fyrir árið 2010 með þeim sjónarmiðum 

að það teldi forleiguréttinn vera virkan. Árið 2010 komst félagið í eigu NBI hf. sem seldi 

það aftur núverandi eigendum. Í söluferli því sem bankinn stóð fyrir voru tilboðsgjafar 

upplýstir um afstöðu Faxaflóahafna sf. um að lóðarleiguréttindi félagsins væru ekki lengur 

fyrir hendi þar sem lóðarleigusamningurinn, auk viðauka, hefði runnið út 1. september 

2009. 

 

Allt frá árinu 2004 hafa átt sér stað viðræður við fulltrúa Björgunar um rýmingu lóðarinnar 

og framtíðar athafnasvæði félagsins. Á síðustu tveimur til þremur árum hefur verið reynt 

að finna niðurstöðu um fjölmörg atriði sem málið varðar, svo sem hugsanlega innlausn 

eigna, meintan byggingarrétt Björgunar hf. á svæðinu, hreinsun sjávarsvæðis utan lóðar, 

o.fl. Með minnisblaði þann 24. mars sl. lagði Björgun ehf. fram viðræðuatriði til lausnar 

málinu. Af hálfu Faxaflóahafna sf. og Reykjavíkurborgar var meginefni þeirra atriða 

hafnað á fundi í maímánuði sl. Síðan þá hefur sú afstaða Björgunar ehf. að félagið eigi 

bæði forleigurétt og byggingarrétt á umræddri lóð verið ítrekuð, en um leið lýst yfir að 

félagið vilji fara af Sævarhöfðasvæðinu ef viðunandi lausn, að mati félagsins, næst. 

 

Lóðin á Sævarhöfða skiptist í raun í tvö svæði;  annars vegar 3.161 m2 sem innheimt 

hefur verið lóðarleiga fyrir frá upphafi og hins vegar 73.503 m2 sem ekki hefur verið 

innheimt af lóðarleiga frá því að lóðarleigusamningurinn rann út 1. september 2009 . Fyrir 

afnotin af stærra landsvæðinu, fram til ársins 2009, greiddi lóðarhafi hins vegar lóðarleigu 

með landgerð. Ef leigusamningur hefði verið framlengdur átti, skv. ákvæðum 

samningsins, að innheimta lóðarleigu af helmingi heildarlóðarinnar, eða 38.332 m2.  Þar 

sem samningnum lauk hins vegar árið 2009 hefur aðeins verið greidd leiga af 3.161 m2.  
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Það er mat lögmanna Reykjavíkurborgar og Faxaflóahafna sf. að rétt sé að að segja upp 

afnotum Björgunar ehf. af þeim hluta lóðarinnar sem greitt er fyrir með hæfilegum 

fyrirvara, líkt og ef um ótímabundinn leigusamning væri að ræða. Hvað varðar stærri 

hluta lóðarinnar, sem ekki er greidd af lóðarleiga, sé rétt að senda formlega tilkynningu 

þess efnis að fyrirtækinu beri að víkja af lóðinni innan hæfilegs frests. 

 

Til  þess að rjúfa þau réttaráhrif sem geta orðið af áframhaldandi kyrrstöðu er það mat 

lögmanna Faxaflóahafna sf. og Reykjavíkurborgar að nauðsynlegt sé að senda Björgun 

ehf. formlega uppsögn á afnotum þeirra af lóðinni með tveggja ára fyrirvara, sem þykir 

hæfilegur með hliðsjón af ákvæðum laga. Sá frestur er í samræmi við staðfest 

Aðalskipulag Reykjavíkurborgar sem gildir fyrir árin 2010 til 2030, en þar segir m.a:  

" Starfsemi Björgunar í Ártúnshöfðanum skal vera aflögð fyrir lok árs 2016." 

 

Með vísan til ofangreinds er lagt til að eftirfarandi verði gert: 

a. Afnotum Björgunar ehf. af 3.161 m2 lóðarinnar að Sævarhöfða 33, Reykjavík, 

verði sagt upp og miðað við að lóðin verði rýmd eigi síðar en í árslok árið 2016. 

b. Björgun ehf. verði tilkynnt jafnhliða að félaginu beri að víkja af 73.503 m2 lóðarinn-

ar að Sævarhöfða 33, Reykjavík, með sama fyrirvara og tilgreindur er í staflið a. 

c. Hafnarstjóra verði  falið að skoða hvort rétt sé að nýta kauprétt að fasteignum á 

lóðinni, á grundvelli mats dómkvaddra matsmanna ef ekki næst samkomulag um 

kaupverð. 

d. Haldið verði til haga skyldum Björgunar til hreinsunar aðliggjandi fjöru og botns 

þar sem steinefni og silt hafa runnuð í sjó og myndað grynningar. 

 

Með hliðsjón af góðum stjórnsýsluháttum er jafnframt lagt til að fyrirsvarsmönnum 

Björgunar ehf. verði veittur 10 daga frestur til að koma sjónarmiðum sínum og athuga-

semdum á framfæri við stjórn félagsins áður en ákvörðun verður tekin um framangreint. 

 
Hjálagt:  
Tölvupóstsamskipti hafnarstjóra og framkvæmdastjóra Björgunar ehf. þann 16. september 
2014.  
 
 
Reykjavík, 18. september 2014 
 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 


