
Hafnarreglugerð fyrir Faxaflóahafnir sf 

1. gr.  

Stærð og takmörk hafnanna.  

a. Reykjavíkurhöfn: Hafnarsvæði Reykjavíkurhafnar er fyrir allri norðurstrandlengju 

lögsagnarumdæmis Reykjavíkur allt frá Gróttutöngum á Seltjarnarnesi og að Kjalarnestanga. 

Á þessu svæði eru siglingaleiðir að hafnarsvæðum um Engeyjarsund, Viðeyjarsund, Eiðsvík 

og Kollafjörð. Undanskilin er strandlengja í lögsagnarumdæmi Mosfellsbæjar.  

a. Takmörk á sjó eru: Lína dregin úr Gróttuvita réttvísandi 37° í Kjalarnestanga. 

Undanskilin eru svæði sem ákvarðast af netalögum.  

b. Mörk innri - hafnar í Reykjavík í reglugerð þessari eru: Gamla höfnin innan 

hafnargarða, Sundahöfn austan Laugarnestanga, Gufunes, Eiðsvík og viðlega við Eyjargarð. 

Önnur sjávarsvæði teljast ytri höfn.  

c. Takmörk á landi eru:  
1. Gamla höfnin: Skilgreining á afmörkun svæðis er lína dregin úr sjó við fyllingarkant 

vestan Fiskislóðar, meðfram hringtorgi við Ánanaust og þaðan í enda Mýrargötu. Mörk liggja 

síðan í austurkanti Mýrargötu og Geirsgötu að línu sem liggur 20 metra innan Austurbakka frá 

gatnamótum Pósthússtrætis og Geirsgötu að og með Faxagarði. Ingólfsgarður með aðkomu og 

landi utan og austan Faxagötu.  

2. Sundahöfn: Vesturmörk hafnarsvæðisins afmarkast af Laugarnesi við vesturkant 

Klettagarða og þaðan í sjó fram. Svæðið liggur síðan meðfram norðurkanti Sæbrautar að 

Sundagörðum, niður með vesturkanti Sundagarða að gatnamótum Vatnagarða og þaðan 

meðfram norðausturkanti Vatnagarða að Holtavegi, þaðan niður Holtaveg að gatnamótum 

Skútuvogs og síðan meðfram austurkanti Skútuvogs að norðurkanti Kleppsmýrarvegar og 

meðfram honum yfir Gelgjutanga í sjó fram.  

3. Ártúnshöfði: Svæðið afmarkast af norður götukanti Sævarhöfða meðfram lóðunum nr. 31 

og 33 við Sævarhöfða að lóðamörkum Bryggjuhverfis og þaðan í sjó fram.  

4. Gufunes: Svæðið er land og lóðir á Gufunesi í eigu Faxaflóahafna sf.  

d. Helstu starfssvæði hafnarinnar í Reykjavík eru: Gamla höfnin, Sundahöfn - Klettasvæði, 

Sundahöfn - Vatnagarðar, Sundahöfn - Kleppsvík, Ártúnshöfði og Gufunes.  

b. Akraneshöfn: Mörk Akraneshafnar er fyrir strandlengju lögsagnarumdæmis 

Akraneskaupstaðar frá Sólmundarhöfða í suðaustri til Vestriflasartáar.  

a. Takmörk á sjó eru: Vestriflasartá í Suðurflasarenda og þaðan í Þjótarsker, en að sunnan 

og austan markast höfnin af beinni línu sem dregin er úr Þjótarskeri í vestanverðan 

Sólmundarhöfða.  

b. Takmörk á landi eru: Annars vegar fyrir strandlengju Akraneskaupstaðar frá enda 

Faxabrautar í suðaustri með ströndinni um Faxabraut, um göngustíg upp af Ferjubryggju 

meðfram Halakotsbakka um Akursbraut og Hafnarbraut og þvert niður í sjó fyrir enda 

Breiðargötu 8. Hins vegar úr enda Lambhúsabryggju við Bakkatún, um Krókatún að 

Krókalóni, vestur Grenjar og fram á Vestriflasartá.  

c. Mörk innri - hafnar: Höfninni er skipt í tvennt, annars vegar Lambhúsasund að vestan, en 

hins vegar innan hafnargarðs Krossvíkur að austan.  

c. Grundartangahöfn: Hafnarsvæði Grundartangahafnar takmarkast á landi og sjó að austan 

af línu sem er dregin frá landamörkum Kataness og Langholts í suðaustur út í miðjan 

Hvalfjörð og þaðan eftir miðjum Hvalfirði að vesturmörkum hafnarsvæðis í línu, sem er 

dregin frá vesturmörkum Klafastaðalands í suðaustur. Að norðan afmarkast hafnarsvæðið af 

landamörkum eignarlands Faxaflóahafna sf.  



d. Borgarneshöfn:  

a. Takmörk á sjó eru: Borgarneshöfn takmarkast að austan innan línu, sem hugsast dregin úr 

syðstu töngum Borgareyja inn Borgarfjörð, í 200 m fjarlægð frá syðstu töngum Stóru-

Brákareyjar og Borgarness, móts við Kveldúlfshöfða, og hornréttri línu upp í höfðann, að 

vestan innan línu, sem hugsast dregin úr vesturtöngum Borgareyja inn Borgarfjörð og 

Borgarvog, í 200 m fjarlægð frá Dílatanga og hornréttri línu upp í tangann. Að sunnan 

takmarkast hafnarsvæðið af línu þvert um fjörðinn 400 m fyrir innan nyrsta tanga Borgareyja.  

b. Takmörk á landi eru: Lóðin nr. 22 við Brákarbraut, Borgarnesi, um 7.800 fermetrar að 

stærð, tilheyrir höfninni. Um takmörk lóðarinnar vísast að öðru leyti til þinglýsts 

lóðarleigusamnings dags. 21. desember 2001.  

Landssvæði hafnanna skiptast í:  
1. Hafnarbakka og bryggjur.  

2. Farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði.  

3. Götur og opin svæði.  

4. Lóðir, iðnaðar- og baksvæði.  

Í viðauka reglugerðarinnar er tafla yfir hnitsetningu hafnarmarka á landi og á sjó. 

Hnitatöflurnar skilgreina hafnarmörk Reykjavíkurhafnar, Gömlu höfnina, Sundahöfn, 

Ártúnshöfða og Gufunes, svo og Grundartangahöfn og Akraneshöfn.  

Á heimasíðu Faxaflóahafna sf. er að finna hnitsettar teikningar af framangreindum hafnar-

svæðum (faxafloahafnir.is > hafnarreglugerð).  

 

http://www.faxafloahafnir.is/is/hafnarreglugerd/?cat_id=73947&ew_8_a_id=350092
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