Skýrsla
Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
um fyrirhugaðan flutning á aðsetri Hafrannsóknastofnunar – ráðgjafarstofnunar
hafs og vatna.
(Lögð fyrir Alþingi á 146. löggjafarþingi 2016–2017.)

Með skýrslu þessari, sem byggir á 3. mgr. 2. gr. laga um Stjórnarráð Íslands, er greint frá
áformum um flutning aðseturs Hafrannsóknastofnunar – rannsóknastofnunar hafs og vatna,
nýrrar stofnunar sem varð til við sameiningu Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar
1. júlí 2016, sbr. lög nr. 112/2015.
Stofnunin er nú á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Útgerðartæki og veiðarfæri eru
hýst í leiguhúsnæði á Grandagarði. Skrifstofur og rannsóknarstofur eru síðan bæði á Skúlagötu 4 og að Árleyni 22 þar sem Veiðimálastofnun var til húsa. Það varð snemma ljóst við
undirbúning að sameiningu Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar að skoða þurfti
húsnæðismál nánar. Unnt er að koma allri starfsemi hinnar nýju stofnunarinnar fyrir á Skúlagötu 4 og á Grandagarði en við það yrði afar þröngt um starfsemina. Þannig yrði stofnunin
illa í stakk búin að vaxa eða skapa námsmönnum aðstöðu. Í ljósi þessa var ráðist í þarfagreiningu og húsnæðislýsingu fyrir nýja stofnun. Í framhaldi var Ríkiskaupum falið að
auglýsa eftir húsnæði. Fjórtán tilboð bárust en sum þeirra voru ekki gild. Tilboð voru opnuð
síðsumars 2016. Framkvæmdasýsla ríkisins fór yfir tilboðin í samráði við Hafrannsóknarstofnun og Fjármálaráðuneyti.
Þegar litið var á verð, staðsetningu, gæði húsnæðis og hvernig það félli að þörfum stofnunar var ákveðið að gengið yrði til samninga við Fornubúðir ehf. í Hafnarfirði, sem bauð
fram húsnæði við Fornubúðir 5 í Hafnarfirði. Um er að ræða húsnæði sem að mestu verður
nýbygging og hægt er að sníða að þörfum stofnunarinnar, sem kemst með því undir eitt þak.
Rannsóknarskipin fá lægi í höfninni rétt við húsið. Þá er mögulegt að stækka húsið og þegar
eru uppi hugmyndir að koma þar á fót þekkingarsetri um hafið og heimskautin, auk þess sem
sjávarklasi með sprotafyrirtækjum og þekkingarfyrirtækjum í sjávarútvegi hefur líst miklum
áhuga að komast í nábýli við stofnunina með samstarf í huga.
Byggingarreitur hússins hefur verið samþykktur af Hafnarfjarðarbæ og stendur hönnun
hússins nú yfir. Hafrannsóknarstofnun og Framkvæmdasýsla ríkisins koma því að hönnuninni ásamt verðandi leigusala. Þegar hönnun er að fullu lokið og með því tryggt að húsnæðið
falli að þörfum stofnunarinnar er hægt að ganga frá samningi um bygginguna. Líklegt er að
það verði á vordögum 2017. Gert er ráð fyrir að húsnæðið verði afhent til notkunar 15
mánuðum eftir undirritun og miðað við það verður af flutningum Hafrannsóknastofnunar
haustið 2018. Það húsnæði sem losnar við flutning stofnunarinnar verður tekið til annarra
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nota, en þess má sérstaklega geta að Skúlagata 4 er á svonefndum Stjórnarráðsreit og hefur
verið horft til þess að velferðarráðuneytið flytji þangað.

