
 

 

Samningur um leigu nytjaréttar af æðarvarpi í [nafn eyju]   
 
 
Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkurborgar kt 570480-0149 f.h. Eignasjóðs 
Reykjavíkurborgar kt. 621102-2220,  Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sem leigusali, 
leigir hér með _________________________ kt. __________  - _____ _________, ______ 
Reykjavík, gsm _________, nytjarétta af æðarvarpi í [nafn eyju]. 
 
Leigutaka er heimilt að byggja upp og hlúa að hreiðrum og annast fugl og varpstöðvar þannig 
að æðarfugl megi vel við una. Leigutaki heldur nytjasvæði sínu hreinu eftir föngum. Bíldekk 
og annar umbúnaður sem ekki getur talist náttúrulegur í þessu umhverfi leyfist ekki. 
 
Afmörkun varpsins skal vera ________________________________, meðfylgjandi loftmynd 
sýnir afmörkun svæðisins, stærð þess er um ____ hektarar. 
 
Nýtingaréttur. 
Leigutaka er heimilt að nýta dún þann sem leggst til á leigutímanum og máfsegg. Önnur 
nýting er ekki heimil samkvæmt samningi þessum. Engin hús eða vitar né önnur mannvirki 
eru hluti þessa samnings. 
 
Leigan. 
Leigan fyrir árið er ákveðin ___________ kr. Leigan skal greiðast með eindaga _______.  
Leigugjaldið skal greiða, gegn framvísun reiknings. 
 
Leigutími. 
Leigusamningur þessi hefst  01.05.2012 og líkur 15.07.2012. Samkvæmt samningi þessum 
verði mögulegt, ef um semst og leigutaki hefur staðið við skilmála þessa samnings, að 
framlengja leigusamningnum um sama tímabil ótímabundið með hálfsárs uppsagnafrest af 
beggja hálfu. Leigan miðast við grunnvísitölu neysluverðs eins og hún er _______. 2012 sem 
er _______,0. Leigan breytist með vísitölu til hækkunar eða lækkunar 1. maí ár hvert. 
 
Framkvæmdir. 
Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkurborgar fer með umsjónar- og afnotarétt af ____ey.  
Allar framkvæmdir í eyjunni skulu fyrirfram samþykkjast af leigusala. Engar bygginga-
framkvæmdir né laus hús eða gámar eru leyfð á hinu leigða svæði. Leigutaka er ekki skylt að 
gera eða viðhalda lendingu við eyna. Engar breytingar á núverandi lendingu má gera án 
samþykkis leigusala og skal bera breytingar og betrumbættur undir hann áður en ráðist er í 
framkvæmdir. 
 
Aðgengi. 
____ey er aðgengileg öllum og verður leigutaki að sætta sig við umferð fólks.  
Leigutaka er heimilt að vekja athygli á æðarvarpinu og þeim afleiðingum sem óvarleg umferð 
hefur fyrir það. Skilti skulu vera látlaus. Þar sem aðkoma er eingöngu af sjó skal leigutaki 
gæta fyllstu varúðar við lendingu og fara að siglingareglum. Leigutaka er óheimilt að hindra 
lendingu báta við eyna en er ekki ábyrgur fyrir að lending annarra sé möguleg. 
 
Æðarvarp. 
Umrætt svæði er ekki þinglýst æðarvarp og leigusali ábyrgist ekki á nokkurn hátt að varp 
takist né að umhverfi þess fullnægi skilyrðum æðarvarps. Leigutaki kynni sér og ástundi 
góðar og viðurkenndar aðferðir við nýtingu varpsins og gæti hófs við nýtingu. 



 

 

Bent er á að á norðanverðu Álfsnesi er skotæfingasvæði og ekki langt fyrir austan, nánar á 
Leirum í Mosfellsbæ, er flugvöllur. Aðflug að Reykjavíkurflugvelli er yfir Reykjavíkurhöfn 
og um sundin er mikil umferð skipa og báta. Leigusali ábyrgist ekki á nokkurn hátt að ekki 
stafi ónæði af athöfnum og ferðum fólks í og við eyna.  
 
Fornminjar. 
Fornminjum, ef til staðar, skal ekki raska á nokkurn hátt.  
 
Vargur. 
Leigutaki skal taka þátt í fækkun vargs með því að farga eggjum í samráði við meindýraeyði 
borgarinar. Vakin er athygli á ákvæði í lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og 
viltum spendýrum nr. 64/1994.  Í varpi kríu, silfurmáfs, hvítmáfs og hettumáfs skal heimilt að 
taka egg þessara fugla en þó aldrei eftir 15. júní ár hvert. Leigutaka er ekki heimilt, á 
áberandi hátt, að hræða vargfugl. Er þá sérstaklega átt við að mjög áberandi fuglahræður eru 
ekki ásættanlegar. 
 
Uppsögn. 
Gagnkvæmur 6 mánaðauppsagnafrestur er á samingi þessum. Öll brot leigutaka á ákvæðum 
laga og reglugerða sem gilda í sambandi við eyjuna og lífríki hennar skoðast sem uppsögn af 
hálfu leigutaka. Uppsögn skal vera skrifleg af beggja hálfu. 
 
Leigulok. 
Við lok leigutímans skulu öll ummerki varpsins, sem ekki eru náttúruleg, vera fjarlægð af 
leigutaka. Sinni leigutaki ekki þessu ákvæði er leigusala heimilt á kostnað leigutaka að láta 
hreinsa svæðið af öllum ummerkjum sem ekki eru náttúrulegur hluti varpsins. 
 
 
 
 
 
 

Reykjavík ____.____.2012. 
 
 

leigutaki                                                f.h. leigusala 
 
 
 
 
________________________                 ____________________________ 

                                                                      
Með fyrirvara um samþykkt borgarráðs. 


