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Formáli 
Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti á fundi 12. mars sl. tillögu byggðaráðs um áframhaldandi 

vinnu við greiningu á hagræðingarmöguleikum í rekstri Borgarbyggðar. Ákveðið var að skipta 

vinnunni í tvo hluta. Í fyrri hlutanum var gert ráð fyrir tveimur starfshópum, annarsvegar um rekstur 

og skipulag fræðslumála og hinsvegar um eignir sveitarfélagsins (hér eftir: starfshópurinn). 

Starfshópunum var ætlað að skila tillögum fyrir sveitarstjórnarfund í apríl. Samþykkt var að seinni 

hluti vinnu við greiningu á hagræðingarmöguleikum hæfist í ágúst og tæki þá til annarra þátta í rekstri 

sveitarfélagsins en að framan greinir. Í starfshópi um eignir sveitarfélagsins sátu Jónína Erna 

Arnardóttir sem jafnframt var formaður starfshópsins, Helgi Haukur Hauksson, Hulda Hrönn 

Sigurðardóttir, Magnús Smári Snorrason og Ragnar Frank Kristjánsson.  Með starfshópnum starfaði 

sveitarstjóri, sviðsstjóri fjölskyldu- og fjármálasviðs og umsjónarmaður fasteigna. 

Fyrir liggur að fjöldi fasteigna eru í eigu Borgarbyggðar auk þess sem sveitarfélagið á eignarhlut í 

nokkrum félögum. Hlutverk starfshópsins er að gera tillögur um sölu fasteigna og eignarhluta 

Borgarbyggðar í viðkomandi félögum. Til hliðsjónar við störf starfshópsins var höfð skýrsla starfhóps 

um nýtingu fasteigna Borgarbyggðar frá september 2013. Jafnframt var ákveðið að starfshópurinn 

ynni í nánu samstarfi við sambærilegan starfshóp sveitarstjórnarmanna sem hefur það að markmiði 

að endurskoða rekstur og skipulag fræðslumála í Borgarbyggð.  

Eftirfarandi eru leiðarljós starfshópsins: 

 Tillögur komi til framkvæmda á yfirstandandi kjörtímabili.  

 Söluandvirði verði ráðstafað til að standa undir nýframkvæmdum og endurbótum á 

skólahúsnæði sveitarfélagsins og til að greiða niður skuldir.  

 Tillögur um sölu fasteigna skulu rökstuddar með hliðsjón af þörf fyrir húsnæði undir 

núverandi starfsemi á vegum sveitarfélagsins, hvort flytja þurfi til einhverja starfsemi og þá 

hvert, ástandi eignar og viðhaldsþörf.  

 Tillögum um sölu eignarhluta í félögum skal fylgja umfjöllun um fjárhagslegt virði eignarhluta 

og samfélagslegt verðmæti.  

Á fyrsta vinnufundi starfshópsins hinn 10. mars 2015 var ákveðið að skipa Jónínu Ernu Arnardóttur 

formann starfshópsins. Jafnframt var ákveðið að starfshópurinn ynni í samráði við íbúa í störfum 

sínum og héldi a.m.k. einn íbúafund í mars þar sem íbúum yrði gefinn kostur á að koma hugmyndum 

sínum á framfæri.  Íbúafundurinn var haldinn í Hjálmakletti hinn 30. mars 2015 og var mæting góð. 

Íbúum var skipt í svokallaða rýnihópa þar sem hver hópur fékk lista yfir eignir og eignarhluta og gat í 

kjölfarið rætt um hvaða eignir kæmi mögulega til álita að losa um.  

Starfshópurinn hittist  á sex fundum frá 10. mars til 12 maí 2015. Fundað var á þriðjudögum í ráðhúsi 

Borgarbyggðar að Borgarbraut 14.  
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Fasteignir 
Á fyrsta vinnufundi starfshópsins var farið yfir lista yfir fasteignir í eigu sveitarfélagsins. Rætt var um 

að fækka þurfi fermetrum í eigu Borgarbyggðar með sölu tiltekinna eigna. Í upphafi voru allar 

brunatryggðar eignir skoðaðar, skipt eftir skólahúsnæði, íþróttamannvirkjum, þjónustuhúsnæði, 

félagslegu húsnæði, fjallskilasjóðum og öðrum eignum. Helstu niðurstöður íbúafundar sem haldinn 

var í Hjálmakletti, mánudaginn 30. mars sl. voru að fækka félagsheimilunum með sölu nokkurra 

þeirra, selja Húsmæðraskólann að því tilskildu að tilgangurinn væri að sameina skólastofnanir í 

uppsveitunum, fækka félagslegum íbúðum o.s.frv.  

Húsmæðraskólinn á Varmalandi 

Húsnæðið er byggt í tvennu lagi, árið 1944 (1.158,3 m²) og árið 1961  (667 m²), alls 1.825,3 m².  Að 

utan er húsið einangrað og klætt með steini og því er það í góðu ásigkomulagi. Að innan er búið að 

gera upp húsnæðið að hluta, þ.e. aðstöðu kennara og kennslustofur á  3. hæð en annars er ásýnd 

þess nær upprunaleg. Fljótlega þarf að endurnýja hita- og neysluvatnslagir en þær eru að stærstum 

hluta upprunalegar og því komnar á tíma. Fasteignamat er að fjárhæð kr. 145.890.000 og 

brunabótamat kr. 320.250.000. Staðsetning hússins er ákjósanleg fyrir ferðatengda starfsemi eins og 

t.d. hótel enda útsýni mikið og umhverfi fallegt. Í ljósi ofangreinds leggur hópurinn til að húsnæðið 

verði selt. 

Íbúðarhúsnæði á Varmalandi 

Á Varmalandi eru tvö einbýlishús, annað þeirra er nú þegar til sölu en tillaga starfshópsins kveður á 

um að setja bæði húsin á sölu. Stofna þarf lóð um húsið til að slíkt sé framkvæmanlegt. Húsið er byggt 

árið 1973 og er 178,7 m2 (hæð 114,7 m2, kjallari 36,1 m2 og bílskúr 27,9 m2)  en kjallarinn nýtist ekki 

nema sem geymsla sökum lágrar lofthæðar. Kominn er tími á töluvert viðhald á húsinu, m.a. 

endurnýjun alls glers hússins og einhverra glugga. Einnig þarf að mála þak og veggi. Að innan þarf að 

lagfæra loftaefni og baðherbergi en annars er snyrtilegt umhorfs. Fasteignamat nemur kr. 19.100.000 

og brunabótamat kr. 39.070.000.  Aftan við GBF á Varmalandi var byggt fjölbýlishús árið 1983 skipað 

fjórum íbúðum, tveimur 95 m² íbúðum en fasteignamat hvorrar þeirra nemur kr. 7.390.000 og 

tveimur 67 m² íbúðum en fasteignamat hvorrar þeirra nemur kr. 5.400.000. Íbúðirnar eru í ágætu 

ásigkomulagi að innan en að utan þarf að mála og endurnýja svalarhandrið svo dæmi séu tekin.  

Hópurinn leggur til að íbúðirnar verði seldar. 

Íbúðarhúsnæðið á Grímsstöðum 
Húsið er alls 195,6 m² steinhús (hæð 148,6 m² og kjallari 47 m²), byggt árið 1977. Ástand hússins að 

utan er gott. Á sama tíma og húsið var klætt að utan voru settir plastgluggar og hurðir í allt húsið.  Að 

innan er húsið orðið nokkuð markað af þeirri starfsemi sem þar er viðhöfð, þ.e. leikskólastarfsemi, en 

uppröðun veggja er nokkurn veginn eins og hún var upprunalega.  Í kjallara er lofthæð minni en þar 

hefur gætt raka í veggjum og drena þyrfti meðfram húsinu. Fasteignamat er kr. 11.250.000 og 

brunabótamat kr. 42.150.000. Í skýrslu starfshóps um húsæðismál leikskólans Hnoðrabóls er m.a. lagt 

til að byggt verði við skólann eða honum fundið hentugra húsnæði á Kleppjárnsreykjum, mögulega 

með nýbyggingu. Verði niðurstaðan sú verður núverandi starfsstöð leikskólans seld þegar ákvörðun 

hefur verið tekin í þeim efnum. Skoða þarf sérstaklega hvort ábúendur hafi forkaupsrétt sökum 

nálægðar við Grímsstaðahúsin og hvort getið sé um þann rétt í lóðaleigusamningi frá þeim tíma er 

húsið var keypt.  
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Borgarbraut 65a 
Salur á efstu hæð fjölbýlishúss í Borgarnesi sem nýttur er undir fundi og félagsstarf eldri borgara.  

Salurinn er snyrtilegur og útsýni er gott. Salurinn er byggður árið 1993 og er 191,1 m2 að stærð. 

Fasteignamat nemur kr. 24.500.000 og brunabótamat kr. 42.100.000. Helsti ókostur salarins er að 

gestir þurfa að fara með lyftu sem getur verið tafsamt. Hópurinn leggur til að salurinn verði seldur 

með því skilyrði að þar verði útbúnar íbúðir fyrir eldri borgara eins og aðrar íbúðir í húsinu þar sem 

húsið er byggt fyrir eldri borgara. Einnig verði verði því félagsstarfi sem hefur nýtt salinn tryggt 

húsnæði sem hentar í samráði og samvinnu við félög eldri borgara í Borgarbyggð.  

Kárastaðarland 
Einbýlishús byggt árið 1960 (113,4 m² ) og útihús byggð árin 1925 – 1950 (166,2 m²). Einbýlishúsið er í 

ágætu ásigkomulagi en útihúsin eru orðin léleg. Húsin eru í útleigu og er uppsagnarfrestur sex 

mánuðir. Sér lóð fylgir ekki húsunum en landið sem húsin standa á telur 17,9 ha. Hópurinn leggur til 

að stofnuð verði 0,5 ha lóð umhverfis íbúðarhúsið og útihúsin og að landið verði sett á sölu í kjölfar 

þess.  

Kveldúlfsgata 28 íbúð 0201 

Íbúð í fjölbýli, byggð árið 1977 að stærð 74,8 m². Fasteignamat íbúðarinnar er kr. 11.050.000 og 

brunabótamat kr. 19.050.000. Íbúðin er í ágætu ásigkomulagi en þó styttist nokkuð í viðhald að 

innan.  Hópurinn leggur til að íbúðin verði seld. 

Félagslegar íbúðir 

Nú um stundir er velferðarnefnd að móta stefnu í húsnæðismálum í sveitarfélaginu, þ.m.t. um skipan 
félagslegs húsnæðis. Endanleg stefna mun liggja fyrir í júní þegar fyrirhugað er að nefndin afgreiði 
tillögu að endanlegri stefnu. Að svo búnu mun eignahópurinn skoða aðgerðir er mögulega koma til 
greina, þ.m.t. að selja félagslegar íbúðir í eigu sveitarfélagsins.  

Tafla yfir eignir sem starfshópur leggur til að verði seldar: 

Fasteign Byggingarár Fermetrafjöldi Fasteignamat 

Húsnæðraskólinn Varmalandi 1944 1.825 145.890.000 

Íbúðarhúsnæði Varmalandi 1976 179  19.100.000 

Íbúð 1 á Varmalandi 1983 95   7.390.000 

Íbúð 2 á Varmalandi 1983 67   5.400.000 

Íbúð 3 á Varmalandi 1983 95   7.390.000 

Íbúð 4 á Varmalandi 1983 67   5.400.000 

Íbúðarhúsnæði á Grímsstöðum 1977 196  11.250.000 

Borgarbraut 65a - salur  1993 191,1  24.500.000 

Kárastaðarland - einbýlishús 1960 113  15.887.000 

Kárastaðarland – útihús  1950 166    1.961.000 

Kveldúlfsgata 28  íbúð 0201 1977 74,8 11.050.000 

Fasteignamat alls:   255.218.000 

 

Tafla yfir eignir sem eru nú þegar í söluferli: 

Fasteign Byggingarár Fermetrafjöldi Fasteignamat 

Kveldúlfsgata 2b 1963 180 16.400.000 

Varmaland, íbúðarhús 1973 179 19.400.000 
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Árberg 4a 2002 116 16.600.000 

Gunnlaugsgata 17 1926 91 12.500.000 

Fasteignamat alls:   64.900.000 

 

Aðrar fasteignir sem mögulega verða seldar 

Til viðbótar ofangreindum eignum leggur starfshópurinn til að athugað verði með sölu á þeim eignum 

sem hér greinir:  

 

Borgarbraut 23 - Tónlistarskóli Borgarfjarðar 

Steinsteypt hús byggt árið 1966 (315,2 m²). Að utan er byrjað að endurnýja glugga og hurðir en 

gluggar hússins eru allir ónýtir.  Eins þarf að lagfæra múr og mála.  Að innan er húsið að mestu eins og 

það var áður en víða eru rakaskemmdir og þyrfti því að endurnýja húsið að fullu að innan. 

Fasteignamat hússins er kr. 26.290.000 og brunabótamat er kr. 65.900.000. Áform eru um að færa 

Tónlistarskólann inn í nýbyggingu við Grunnskólann í Borgarnesi. Í ljósi ástands hússins þá er lagt til 

að Borgarbraut 23 verði seld og fundin góð aðstaða fyrir skólann í samráði t.d. við Grunnskóla 

Borgarness og Menntaskóla Borgarfjarðar þangað til að skólinn flytur í nýtt húsnæði. 

Frystihús Brákarey 

Byggt árið 1958, alls 1925,8 m².  Fasteignamat 49.100.000 og brunabótamat 175.100.000. Staðið 

hefur til að rífa húsið um nokkurn tíma. Hópurinn leggur til að fengið verði kostnaðarmat á því hver 

kostnaður væri við að rífa húsið og auk þess fá álit fasteignasala á sölumöguleikum. 

Reykhús Brákarey 

Byggt árið 1975, alls 450,8 m².  Fasteignamat 9.470.000 og brunabótamat 42.700.000. Staðið hefur til 

að rífa húsið um nokkurn tíma. Hópurinn leggur til að fengið verði kostnaðarmat á því hver kostnaður 

væri við að rífa húsið og auk þess fá álit fasteignasala á sölumöguleikum. 

Parhús á Kleppjárnsreykjum 

Steinsteypt parhús byggt árið 1971, alls 277,5 m² (117,2 m² annar vegar og 130,7 m² hins vegar auk 

bílskúrs að stærð 29,6 m²). Starfsmenn GBF leigja nú húsið. Húsið er í ágætu ásigkomulagi.  

Fasteignamat er kr. 26.400.000 og brunabótamat er kr. 69.670.000.  Ákvörðun um sölu verður tekin 

þegar niðurstaða í húsnæðismálum Hnoðrabóls liggur fyrir.  

Skrifstofan Litla Hvammi 

Byggt árið 1962, alls 108,8 m². Skrifstofuhúsnæði samtengt húsnæði slökkvistöðvar. Fasteignamat kr. 

9.310.000 og brunabótamat kr. 26.050.000.  Hópurinn leggur til að skoðaður verði möguleikinn á sölu 

eða leigu. 

Félagsheimilið Valfell   

Byggt árið 1965, alls 216,6 m². Fasteignamat er kr. 20.970.000 og brunabótamat kr. 52.350.000.  Lagt 

er til að húsið verði selt eða komið í útleigu. Unnið er að gerð lóðaleigusamnings.   

 

Tafla yfir eignir sem starfshópur leggur til að verði mögulega seldar á síðari tímum:  
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Fasteign Byggingarár Fermetrafjöldi Fasteignamat 

Borgarbraut 23 - Tónlistarskólinn 1966 315,2  26.920.000 

Frystihús Brákarey 1958 1.925,8 49.100.000 

Reykhús Brákarey 1975 450,8  9.470.000 

Parhús á Kleppjárnsreykjum 1971 277,5 26.400.000 

Skrifstofa Litla-Hvammi 1962 108,8  9.310.000 

Félagsheimilið Valfell 1965 216,6 20.970.000 

Fasteignamat alls:   142.170.000 
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Eignarhlutir í félögum 
 

Borgarbyggð hefur í áranna rás eignast hlut í nokkrum félögum, sbr. töflu hér að neðan en 

upplýsingar eru fengnar úr ársreikningin sveitarfélagsins fyrir árið 2014.  

Nafn félags Eignarhlutur 
Borgarbyggðar 
(%) 

A hluti bókfært 
verð (þús. kr.) 

Orkuveita Reykjavíkur   0,93%    379.246 
Faxaflóahafnir   4,14%    343.571 
Menntaskóli Borgarfjarðar ehf.  92,00%      58.200 
Nemendagarðar Menntaskóla Borgarfjarðar ehf.  45,50%      10.000 
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.   1,78%    157.778 
Sorpurðun Vesturlands hf.  23,50%         5.225 
Reiðhöllin Vindási ehf.  56,07%       76.662 
Önnur félög alls          2.224 
Bókfært verð alls:  1.001.629 

 

Eignarhlutir Borgarbyggðar eru ólíkir að stærð og starfsemi. Sumir eignarhlutanna eru fyrirtæki eða 

stofnanir sem reknar eru sem fjárhagslega sjálfstæðar rekstrareiningar, t.d. Menntaskóli 

Borgarfjarðar ehf. og Nemendagarðar Menntaskóla Borgarfjarðar ehf. Umrædd félög eru að hálfu 

eða meirihluta í eigu Borgarbyggðar og flokkast því undir B-hluta starfsemi þar sem starfsemi þeirra 

er ekki fjármögnuð beint með skatttekjum úr aðalsjóði.   

Ákveðið var að leggja til að að selja sem flesta minni eignarhluta í ýmsum fyrirtækjum. Samfélagslegt 

virði þeirra er mismunandi en í ljósi núverandi aðstæðna í samfélaginu og sveitarfélaginu telur 

hópurinn óhætt að selja þessa hluti. 

Á öðrum fundi starfshópsins var ákveðið að skoða nánar eignarhluti sveitarfélagsins í Orkuveitu 

Reykjavíkur annars vegar og í Faxaflóahöfnum hins vegar. Til umfjöllunar var fjárhagsstaða þessara 

fyrirtækja, framtíðarsýn stjórnenda þeirra og væntar framtíðarhorfur. Unnið var gróft verðmat á 

eignarhluta og leitast við að skilgreina markmið Borgarbyggðar með eignaraðild að félögunum, 

væntingar um arðgreiðslur og áhrif sölu eignarhlutanna að hluta eða öllu leyti á skuldastöðu 

Borgarbyggðar og vaxtagreiðslur.   

 

Orkuveita Reykjavíkur 

Orkuveita Reykjavíkur (OR) á rætur að rekja til ársins 1909 er vatnsveitan í Reykjavík var stofnuð. Árið 

2002 var sameignarfélagið OR stofnað og þá sameinuðust Akranesveita, Andakílsárvirkjun og 

Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar. Kjarnastarfsemi OR felst í rekstri hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu 

og fráveitu.  Raforkudreifing OR nær til helmings landsmanna í fimm sveitarfélögum, þ.e. í Reykjavík, 

Kópavogi, Mosfellsbæ, Akranesi og Garðabæ. OR á tvö dótturfélög, annars vegar Orku náttúrunnar 

sem annast sölu á rafmagni og hins vegar Gagnaveitu Reykjavíkur sem annast rekstur ljósleiðara. 

Björn Bjarki Þorsteinsson, forseti sveitarstjórnar Borgarbyggðar kjörtímabilið 2014-2018, er 

áheyrnarfulltrúi Borgarbyggðar í félaginu.  



Skýrsla starfshóps um eignir Borgarbyggðar  Bls. 8 af 9 
 

OR er nú um þessar mundir fjárhagslega sterkt félag, framtíðarhorfur eru góðar og trúverðugleiki 

stjórnenda er mikill þar eð markmiðum Plansins, áætlunar um hagræðingu í rekstri og lækkun skulda, 

hefur verið náð að mestu tveimur árum fyrr en áætlað var. Borgarbyggð hefur tekið þátt í vinnu við 

að endurreisa fyrirtækið í gegnum áðurnefnt Plan og m.a. lánaði sveitarfélagið OR árið 2012 75 

milljónir króna. Framlegðarhlutfall hækkar stöðugt og miklum árangri hefur verið náð í lækkun 

skulda. Ekki er þó gert ráð fyrir að arðgreiðslur verði ynntar af hendi fyrr en í fyrsta lagi árið 2017 og 

þá er óráðið hver sú upphæð verður.  

Borgarbyggð eignaðist hlut í OR hinn 1. janúar 2002 er Fráveita Borgarbyggðar sameinaðist Orkuveitu 

Reykjavíkur undir nafni Orkuveitu Reykjavíkur. Fá og með þeirri stundu bar OR að byggja upp og reka 

fráveitu í Borgarnesi, Varmalandi og Bifröst með þeim réttindum og skyldum sem því fylgir. Hlutdeild 

Borgarbyggðar í OR er 0,93% og bókfærð virði hlutarins skv. ársreikningi 2014 eru þús. kr. 379.246. 

Starfshópurinn leggur til að farið verði í verðmat á fyrirtækinu í samvinnu við meðeigendur. Í 

framhaldi af því verðmati verði skoðað hvort selja eigi hluta af eignarhlutanum eða jafnvel allan 

hlutann til lækkunar skulda Borgarbyggðar. Samfélagsleg virði þess að hafa aðgang að stjórn 

fyrirtækis sem sér um hitaveitu, vatnsveitu og fráveitu í sveitarfélaginu er einnig nokkuð þótt erfitt sé 

að meta það og einnig verði lagt mat á hverjar fyrirhugaðar arðgreiðslur gætu orðið. Þess ber að geta 

að hluturinn getur ekki gengið kaupum og sölum á almennum verðbréfamarkaði þar eð félagið er 

sameignarfélag.  

Faxaflóahafnir 

 Faxaflóahafnir er sameignarfélag sem stofnað var árið 2004. Árið 2005 tók félagið til starfa við 

sameiningu hafnanna í Reykjavík, Akranesi, Hvalfjarðarsveit, Borgarbyggðar og Skorradals. Starfsemi 

félagsins felst í rekstri hafnarþjónustu, hafnarvirkja, lands og lóða auk húseigna. Jónína Erna 

Arnardóttir, nefndarmaður sveitarstjórnar fyrir kjörtímabilið 2014-2018 situr í stjórn félagsins fyrir 

hönd Borgarbyggðar en Helgi Haukur Hauksson er varamaður hennar.   

Faxaflóahafnir eru fjárhagslega sterkt félag og afkoma ársins 2014 jókst á milli ára og var vel yfir 

væntingum stjórnenda. Eigið fé er mikið og eigin fjárhlutfall hátt sem gefur svigrúm til aukinna 

fjárfestinga og vaxtar í framtíðinni. Markvisst hefur verið unnið að lækkun skulda, innlend lán hafa 

verið greidd niður að stórum hluta og erlend lán hafa verið greidd upp og þar með er gengisáhætta 

félagsins engin. Félagið greiðir árlega arð til Borgarbyggðar og framundan eru framkvæmdir við 

Borgarneshöfn. Tímarnir fram undan fela auk þess í sér tækifæri þar sem bandaríska fyrirtækið 

Silocor Materials hefur í hyggju að reisa kísilverksmiðju á Kataneslandi við Grundartanga til 

framleiðslu á sólarkísil fyrir sólarrafhlöður.  

Borgarbyggð eignaðist hlut sinn í Faxaflóahöfnum árið 2005 við sameiningu ofangreindra hafna. 

Hlutdeild Borgarbyggðar í félaginu eru 4,14% og bókfært virði hlutarins skv. ársreikningi eru kr. 

343.571. Líkt og við á í OR eiga meðeigendur forkaupsrétt að hlut Borgarbyggðar í Faxaflóahöfnum.  

Í ljósi þeirra tækifæra sem felast í fyrirætlunum vegna uppbyggingar á Grundartangasvæðinu tók 

starfshópurinn þá ákvörðun að selja ekki hlut sveitarfélagsins í félaginu að svo stöddu.  
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Aðrir minni eignarhlutir 

Borgarbyggð á einnig minni hlut í öðrum félögum. Hópurinn leggur til að leitast verði því eftir að selja 

hlut Borgarbyggðar í Límtré Vírneti og Vélabæ að fullu og skoðað verði að ræða við meðeigendur um 

hlut sveitarfélagsins í Reiðhöllinni þannig að eignarhlutur Borgarbyggðar verði ekki umfram 50%.  

Niðurlag  
Starfshópurinn leggur til að seldar verði eignir sem hafa fasteignamat að fjárhæð kr. 308.428.000 og 

að fasteignir að fjárhæð kr. 167.710.000 verði mögulega seldar. Þegar eru fasteignir að fjárhæð kr. 

64.900.000 í söluferli.  

Hvað eignarhlutum í félögum viðvíkur leggur starfshópurinn til að seldir verði minni eignarhlutir 

sveitarfélagsins í félögum og hlutdeild Borgarbyggðar í reiðhöllinni lækkuð þannig sveitarfélagið eigi 

ekki meirihluta í félaginu. Ákveðið var að skoða möguleika á sölu í OR og vinna verðmat í félaginu í 

samvinnu við meðeigendur í OR. Jafnframt var ákveðið að selja ekki hlut Borgarbyggðar í 

Faxaflóahöfnum í ljósi þeirra jákvæðu framtíðarhorfa sem við félaginu blasa að óbreyttu.  
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