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Tilboð óskast í leigu á ríkisjörðunum Sveinsstaðir og 

Sveintún í Grímsey 
 

 

 
 

 

 

Um er að ræða ríkisjarðirnar Sveinsstaði, landnúmer 151857 og Sveintún, landnúmer 151896, í 

Grímsey, ásamt öllum réttindum og gæðum jarðanna, s.s. nýtni hlunninda í fuglabjörgum. 

Séreignarland jarðanna er talið vera um 9,0 hektarar að stærð. Enginn húsakostur fylgir jörðunum, 

en innan þeirra eru lóðirnar, Sveinsstaðir lóð, Hella, Sveintún 2 og Sveintúnsbót, sem fylgja ekki 

lengur jörðunum og eru í útleigu til eigenda mannvirkja á lóðunum. 

 

Aðkoma að jörðunum er sjóleiðis með Grímseyjarferju eða með flugi frá Akureyri. Góður akvegur 

er að jörðinni frá Grímseyjarhöfn og flugvelli. 

 

Áhugasömum er bent á að fara á staðinn og skoða jarðirnar og nánasta umhverfi á eigin vegum. 

Jarðirnar eru boðnar til leigu, til reynslu í 3 ár, með möguleika á framlengingu ef sýnt er fram á að 

jarðirnar séu nýttar í starfsemi sem talist getur til hagsbóta fyrir byggð og mannlíf í Grímsey.  

 

Leitað er eftir áhugasömum leigutökum skv. forskrifuðum leigusamningum. Í umsókn skal m.a. 

koma fram lýsing á áformum umsækjanda um fyrirhugaða nýtingu á jörðunum og hvernig hún 

getur talist til hagsbóta fyrir byggð og mannlíf í Grímsey. Leigusali mun ganga til samninga við 

þann sem uppfyllir skilyrði landeiganda best að mati Ríkiseigna.  

 

Fyrirspurnir skulu berast til Ríkiseigna á netfangið: rikiseignir@rikiseignir.is eða í síma 520-

5600.   

 

Umsóknarfrestur er til og með 7. apríl, n.k. og tilboð skulu berast á skrifstofu Ríkiseigna í bréf- 

eða tölvupósti, merkt: Umsókn Sveinsstaðir. 
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Umsóknarblað – Sveinsstaðir og Sveintún í Grímsey 
 

    

Nafn og kt.: ____________________________________________________________________ 

Heimilisfang: __________________________________________________________________  

Sími og netfang: ________________________________________________________________ 

Menntun og starfsreynsla: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Lýsing á fyrirhugaðri notkun umsækjanda og hvernig hún getur talist til hagsbóta fyrir byggð og 

mannlíf í Grímsey: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Staður og dagsetning: ____________________________________________________________  

Undirritun umsækjanda: __________________________________________________________ 
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