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Reykjavík, 4. september 2018  
 

Drög að breytingu á deiliskipulagi fyrir Fiskislóð 16-32 - Umsögn 

 

Á grundvelli samkomulags Faxaflópahafna sf. og Línbergs ehf. dags. 16.2.2016 hafa lóðarhafar Fiskislóðar 
16-32 látið vinna tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðirnar ásamt verbúðum við Grandagarð 39-
93 í samvinnu við Faxaflóahafnir sf. Í breytingunni felst að núverandi húsnæði á reitnum, átta byggingar, 
sem byggðar voru sem iðnaðarhúsnæði á 9. og 10 áratug síðustu aldar, er rifið og í staðinn koma 2-5 
hæða byggingar fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi, mest skrifstofuhúsnæði. Yfirbragð svæðisins mun taka 
mið af gangandi umferð og rólegri umferð. Lögð er áhersla á fjölbreytt útlit bygginga, sem verða 
misháar, með mismunandi þakform og efnisval. Einnig er lögð áhersla á aðlaðandi útirými sem er 
samnýtt og ekki girt eða hæðarmunur á lóðarmörkum. Vanda skal yfirborðsfrágang og skapa hlýlegt 
umhverfi með gróðri. Lagt er til í tillögunni að heimilt verði að opna eina verbúðina við Grandagarð að 
hluta til að styrkja tengsl svæðisins við þær. Gert er ráð fyrir bílastæðahúsi í norðausturhorni 
deiliskipulagsreitsins, sem er breyting frá fyrri tillögu þar sem einungis var gert ráð fyrir 
bílastæðakjallara. 

 

Mynd 1. Horft yfir deiliskipulagssvæðið til norðvesturs. 

Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er Fiskislóðin á hafnarsvæði H2, þar sem gert er ráð 
fyrir hafnsækinni starfsemi og starfsemi sem almennt fellur undir skilgreiningu athafnasvæða en 
fjölbreyttari landnotkun er einnig heimil við Fiskislóð og Grandagarð, s.s. verslun, þjónusta og fínlegri 
atvinnustarfsemi. Með deiliskipulagstillögunni er ráð fyrir því gert að starfsemi sem skilgreind er á 
svæðinu í eldra deiliskipulagi sem „Hafnsækin starfsemi/athafnasvæði (HAT)“ verði breytt í „Hafnsækna 
starfsemi, verslun, þjónusta og fínlegri atvinnustarfsemi (HÞV)“ líkt og á svæði vestar við Fiskislóð. 
Deiliskipulagsbreytingin er því í samræmi við aðalskipulag. 

Mikilvægt er við skipulag hafnarsvæðisins að hafa til hliðsjónar þá þróun sem átt hefur sér stað í 
sjávarútvegi hér á landi undanfarin misseri sbr. nýlega skýrslu um atvinnulíf í Gömlu höfninni. Greinin 
hefur verið að tæknivæðast mikið og má segja að hún hafi smám saman verið að færast frá því að 
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takmarkast við veiðar og vinnslu sjávarafurða í það að þróa frekari tækniframfarir, sbr. t.d. starfsemi 
Sjávarklasans og ýmissa hátæknifyrirtækja. Þetta hefur haft í för með sér aukningu í byggingu á 
skrifstofu- og þjónustuhúsnæði sem m.a. þjónar sjávarútveginum og er nokkuð öruggt að svo verði til 
lengri framtíðar. 

Því má segja að það nýtingarhlutfall sem miðað er við í núgildandi deiliskipulagi 0,5 (0,6 með 
millipöllum), þar sem stór hluti lóðar er opið svæði fyrir gámaflutinga og stærri ökutæki, miðist við 
starfsemi sem ekki þarf í sama mæli og áður á slíku húsnæði að halda. Slíkt húsnæði er því oft notað 
undir ýmis konar starfsemi, sem ekki getur talist hafnsækin eins og t.d. á deiliskipulagsreitnum í dag, þar 
sem finna má bílaleigur, rútufyrirtæki og aðra starfsemi tengda ferðaþjónustu. Auk þess er stór hluti 
svæðisins óbyggður og nýttur sem bílastæði. Að lokum má nefna að Geirsgata og hluti Grandagarðs 
hefur tekið verulegum breytingum og því ekki hægt að gera ráð fyrir að þungaflutningar tengdir 
hafnarstarfsemi verði stór hluti umferðar um þær götur í framtíðinni. 

 

Mynd 2. Horft yfir deiliskipulagssvæðið frá horni Fiskislóðar og Grunnslóðar. 

Örfirisey er dýrmætt svæði í nágrenni við Miðborgina. Við Grandagarð hefur átt sér stað áhugaverð 
þróun í átt að meiri miðborgarstarfsemi síðustu árin sem gerir svæðið einnig eftirsóknarverðara fyrir 
fjölbreyttari starfsemi en áður. Sú starfsemi getur almennt lifað í sátt við útgerð og fiskvinnslu á 
svæðinu. Flestar óbyggðar eða vannýttar lóðir í Örfirisey eru við Fiskislóð og að hluta við Eyjarslóð og því 
eðlilegt að skoða hvernig uppbygging á því svæði geti komið til móts við breyttar þarfir í sjávarútvegi og 
þjónustu tengdri sjávarútvegi. Margar þessara lóða eru með sjávarsýn og aðrar eins og Fiskislóð 16-32 
eru í mikilli nálægð við þá miklu grósku sem orðið hefur við Grandagarð . Önnur svæði í Örfirisey eru 
meira og minna fullbyggð og því mestu tækifæri til þróunar svæðisins við Fiskislóð.  
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