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Reykjavfk, 5. september 2018

pann 11. okt6ber 2016 var undirritaour samningur milli Faxafl6ahafna og Bjorgunar ehf. um rymingu 
Bjorgunar af lodinni Srevarhofda 33. Samkvcemt samningnum hefur Bjorgun 166ina til leigu til mailoka 2019,

en a ad svo bunu ad flytja annao. l>ann 18. agust 2017 var undirritud viljayfirlysing Reykjavikurborgar og 
Bjorgunar um flutning fyrirtrekisins i Gunnunes a Alfsnesi. Fyrr a pessu ari var jardvegsmon a milli 
athafnasvcedis Bjorgunar og Bryggjuhverfisins fjarlcego. 

fbuasamtok Bryggjuhverfisins hafa ekki gert athugasemd vio fjarla?gingu manarinnar. l>vert a m6ti, enda 
forsenda fyrir aframhaldandi uppbyggingu hverfisins og fyrsta apreifanlega merkio um ad staoid veroi vio 
timafresti. Hins vegar hefur aogerdin i for med ser st6raukid sandfok yfir allt hverfid og bera gluggar og 
gluggakistur f ibudum hverfisins pess glogg merki. Auk pess er hljod- og sj6nmengun fyrir ibua hverfisins 
st6raukin. Allt er pao p6 polanlegt, ef pao er til marks um ad stadio ven3i vid timafresti i tengslum vio flutning 
Bjorgunar. 

l>egar pessi oro eru ritud eru ta?pir niu manuoir eftir af 16darleigusamningi Bjorgunar vid Scevarhofoa. 
Samkvcemt upplysingum fra Skipulagsstofnun hof6u frumgogn vegna umhverfismats a fyrirhugaori 
starfsemi Bjorgunar a Alfsnesi ekki borist stofnuninni fyrir um viku sidan. Umhverfismatid var pvi ekki hafid 
a peim tima. Afar fatitt er, samkva?mt upplysingum fra Skipulagsstofnun, ad umhverfismat taki skemmri 
tima en eitt ar. Algengara er ao pad taki eitt og halft til tvo ar. Ad pvi ferli og skipulagsferlinu loknu er ha?gt 
ad hefja framkvremdir. M.a. pyrfti ad gera hafnarkant fyrir skip Bjorgunar. Einnig berast frettir af pvi ad 
Minjastofnun leggist gegn flutningi a starfsemi Bjorgunar i Gunnunes. l>vi ma draga pa alyktun ao Bjorgun 
geti ekki hafill starfsemi par fyrr en eftir tvo til prju ar r fyrsta lagi. 

l>etta veldur ibuum Bryggjuhverfisins pungum ahyggjum. Nyverio hefur uppbygging oroio i hverfinu mea 
byggingu hundruoa nyrra ibuoa mjog na?rri starfssvreoi Bjorgunar. Fjolmargar fjolskyldur og fyrirtceki hafa 
pvi keypt fasteignir f hverfinu, ekki sist ut a samninga og viljayfirlysingar Reykjavikurborgar, Faxafl6ahafna 
og Bjorgunar. Ad stand a ekki vi6 tfmafresti i tengslum vi6 flutning Bjorgunar vreri pvi algerlega 6asrettanlegt. 
l>ad myndi ryra verulega Hfsgreoi ibua allra og torvelda solu a fbuoum, i hverfi par sem nu bua vel a annad 
pusund manns. 

l>vf er naudsynlegt aO fa svar vio eftirfarandi spurnlngu: Mun Bjorgun hretta starfsemi sinni vio Sa?varhofcla 
a tilsettum tima, f maflok 2019 eda fyrr, i samrcEmi vio pegar geroa samninga? 

Viroingarfyllst, f.h. fbuasamtaka Bryggjuhverfisins, 
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Fyrirspurn um flutning Björgunar ehf. frá Sævarhöfða

Undirbúningur frekari uppbyggingar Bryggjuhverfis og stækkun þess stendur yfir. 
Reykjavíkurborg hefur nýverið samþykkt deiliskipulag fyrir næstu áfanga. Um er að ræða 
áfanga sem ber vinnuheitið Bryggjuhverfi vestur og öðlast skipulagið gildi um leið og það er 
birt í B-deild Stjórnartíðinda. Byrjað var á landgerð á síðasta ári og var efni sem áður var í 
hljóðmön notað til landgerðar eins og samkomulag við Björgun gerir ráð fyrir. 

Reykjavíkurborg hefur þegar gefið vilyrði fyrir lóðum til Bjargs og Búseta fyrir um 160 íbúðir 
á svæðinu. Tímafrestir fyrir flutning Björgunar í samningum við fyrirtækið eru skýrir og er 
lokadagsetning þeirra 1. júní 2019. Það stendur, hvað sem líður leit að annarri lóð fyrir 
fyrirtækið. Svarið við spurningu Bryggjuráðsins er því já. 

Rétt er þó að minna á að deiliskipulagið gerir ráð fyrir frekari landfyllingum. Þær mun 
Björgun vinna fyrir Reykjavíkurbog og Faxaflóahafnir. Í gildi er verksamningur þar sem gert 
er ráð fyrir verklokum vegna þessa eigi síðar en 31. desember 2019. 

Viljayfirlýsing um leit að annarri lóð var undirrituð við Björgun árið 2017, einsog rakið er í 
erindi Bryggjuráðsins. Hún kveður á um að kanna hvort unnt er að flytja starfsemi Björgunar í 
Álfsnes. Þessi vinna er enn í gangi og er Reykjavíkurborg jákvæð fyrir því að leiðir verði 
fundnar til að það geti gengið eftir. Óháð því og óháð hvað það ferli tekur langan tíma liggur 
þó fyrir, einsog áður segir, í gildandi samningum að Björgun hættir starfsemi á Sævarhöfða 
fyrir 1. júní 2019.

Dagur B. Eggertsson
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