
190924 Fyrirspurn til skipulagsfulltrúa Faxaflóahafna varðandi notkun Héðinsgötu 2 
 
Vaka missir nk. áramót afnot af starfsstöð sinni að Skútuvogi 8, 104 Reykjavík, en þar fer                
fram endurvinnsla/úrvinnsla félagsins á ökutækjum samkvæmt samningi við Úrvinnslusjóð,         
ásamt rekstri bílaverkstæðis, varahlutasölu, hjólbarðaþjónustu, auk vörsluþjónustu ökutækja        
sem fjarlægð hafa verið að tilmælum lögreglu, Reykjavíkurborgar eða nærliggjandi          
sveitarfélaga.  
 
Vaka ætlar að fara með þessa starfsemi upp í Mosfellsbæ þar sem félagið hefur tryggt sér 
lóð undir þessa starfsemi og er verið að vinna í að koma þar upp aðstöðu og mun stærstur 
hluti vörsluhlutans fara þangað við flutning. Sala og geymsla notaðra varahluta mun fylgja 
með upp í Mosfellsbæ en það verður einhver bið á að hjólbarða- og bílaverkstæðishlutinn 
fylgi sem og endurvinnslu/úrvinnsla bíla. 
 
Vöku vantar því skammtíma aðstöðu fyrir hjólbarða- og bílaverkstæði ásamt 
endurvinnslu/úrvinnslu ökutækja til tveggja til þriggja ára. Þá verður á sama stað móttaka 
ökutækja fyrir úrvinnslusjóð og skammtímavistun vörsluþjónustu sem og miðstöð krókbíla.  
Skemmurnar verða að stærstum hluta notaðar undir vörslugeymslu. 
 
Vaka hefur komist að samkomulagi við Þingvang um leigu á Héðinsgötu 2 sem sjá má á 
mynd 1. hér að neðan innan rauða ramma.  
 

 
Mynd 1. Héðinsgata 2 leigt af Vöku 
 
Ekki er auðfengið að finna aðstöðu fyrir svo stóra og mikilvæga starfsemi fyrir 
höfuðborgarsvæðið. En Héðinsgata 2 hentar vel þar sem hún er miðsvæðis og tryggir þannig 
að þjónusta Vöku við lögreglu og sveitafélög verði áfram fljót og örugg. Stutt er í ferjun bíla 
niður í Hringrás til frekari endurvinnslu eftir úrvinnslu.  
Þetta ætti að stuðla að minni notkun umferðamannvirkja. 



Töluverð breyting verður á starfsemi Vöku miðað við því sem nú er í Skútuvogi.  
Þar sem varahlutsalan fylgir ekki verður engin uppsöfnun bílflaka og bílar sem hafa farið í 
gegnum endurvinnslu/úrvinnslu fara beint niður í Hringrás. Þá verða bílar geymdir innandyra. 
 
Vaka leitar því að samþykki Faxaflóahafnir fyrir notkun Héðinsgötu 2 (sjá mynd 1) fyrir 
hjólbarða- og bílaverkstæði sem og endurvinnslu/úrvinnslu ökutækja. 
Ef það fæst samþykki mun Vaka kynna húsnæðið fyrir heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og fá 
þeirra álit á húsnæðinu og leiðbeiningar en þessi starfsemi er starfsleyfisskild og undir eftirliti 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur 
En heilbrigðiseftirlitið vildi fyrst að fengið væri samþykki frá viðkomandi skipulagsyfirvöldum 
áður en þeim yrði sýndar mögulegar staðsetningar. 
 
Fyrir hönd Vöku, 
Ásmundur Einarsson ráðgjafi. 


