
Tillaga að umsögn varðandi 
tillögu um olíubirgðastöðina í Örfirisey. 

 
Með tölvupósti dags. 10. nóvember s.l. óskaði Reykjavíkurborg eftir umsögn stjórnar Faxaflóahafna 
sf. um tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn um að reynt verði að finna olíutönkum í 
Örfirisey nýjan stað. Umsögnin um tillöguna er eftirfarandi: 

a) Eins og fram kemur í tillögunni gerir aðalskipulag Reykjavíkur ráð fyrir staðsetningu 
olíubirgðastöðvar í Örfirisey á skipulagstímabilinu sem er til ársins 2030. 

b) Á árunum 2006 til 2007 voru unnar skýrslur á vegum nokkurra aðila um olíubirgðastöðina í 
Örfirisey. Í fyrst lagi skýrsla starfshóps vegna olíubirgðastöðvarinnar árið 2006, í öðru lagi 
skýrslur danska ráðgjafafyrirtækisins COWI 2007, skýrsla Línuhönnunar hf. um 
áhættugreiningu og áhættumat og loks skýrsla starfshóps um niðurstöður áhættugreininga 
og áhættumats ásamt samanburði við aðra staðarvalkosti. Skýrslurnar fylgja umsögn þessari 
á minnislykli. 

c) Í skýrslu verkefnisstjórnar um niðurstöður áhættumats og aðra staðarvalkosti segir m.a.: 
 "Ef ákveðið verður að flytja starfsemi olíubirgðastöðvarinnar frá Örfirisey þýðir það í raun 

byggingu nýrrar stöðvar á nýja staðnum og svo niðurrif stöðvarinnar í Örfirisey. 
Olíubirgðastöðin í Örfirisey  hefur of afgerandi þýðingu fyrir eldsneytisdreifingu 
landsmanna til að hægt sé nema að litlu leyti að draga úr starfsemi þar fyrr en ný stöð er 
komin í gagnið. 

 Almennt gildir að flutningum um lengri veg fylgir meiri áhætta. Miðlæg staðsetning 
kemur því best út hér. Heldur fleiri viðkvæmar einingar liggja meðfram 
Kringlumýrarbrautinni en Reykjanesbrautinni, sem hvetur heldur til norðlægrar 
staðsetningar en suðlægrar, ef miðlæg verður ekki fyrir valinu. þetta skiptir þó ekki 
afgerandi máli því það hefur lítil áhrif í samhenginu að ákveða að flutningar frá suðlægri 
stöð skuli fara um Reykjanesbraut í stað Kringlumýrarbrautar. 

 Fyrsti valkostur nefndarinnar er því að mæla með áframhaldandi rekstri 
olíubirgðastöðvarinnar í Örfirisey miðað við núverandi byggð. Þetta gildir einnig ef 
byggðaþróun í Örfirisey og á landfyllingum í kring helst vel utan allra hættusvæða sem 
koma fram við áhættugreiningu COWI á stöðinni sjálfri. Engu að síður þarf að bæta 
núverandi ástand í olíubirgðastöðinni þar sem áhættugreining COWI sýnir umtalsverða 
innri áhættu í alþjóðlegum samanburði." 

 Á síðustu árum hefur innra öryggi olíubirgðastöðvarinnar verið bætt í samræmi við þær 
ábendingar og athugasemdir sem fram komu á sínum tíma. 

d) Í fyrirliggjandi tillögu eru nefnt að nýtingarmöguleikar svæðisins í Örfirisey muni taka á sig 
nýja mynd við flutning olíutankanna. Athygli er vakin á þeirri atvinnustarfsemi sem er í 
Örfirisey, hafnarbakka við Eyjargarð og starfsemi útgerða og fiskvinnslu í Vesturhöfninni. 
Hugmyndir um breytta landnotkun þarf væntanlega að skoða í ljósi þeirrar starfsemi. 

e) Ekki er unnt á þessari stundu að gera sér grein fyrir fjárhagslegum áhrifum þess að innleysa 
lóðir olíubirgðastöðvarinnar og hvort eða hvernig önnur nýting svæðisins geti staðið undir 
kostnaði við innlausn. 

f) Á grundvelli aðalskipulags Reykjavíkur hafa lóðaleigusamningar við ODR ehf. og Skeljung hf. 
verið endurnýjaðir og gilda þeir til 31. október 2030. 

 
 
 
Reykjavík, 10. nóvember 2015 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 
 


