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101 Reykjavík 

 
 
 
Varðar: Úthlutun lóðar og breytingu á deiluskipulagi Köllunarkletts vegna Héðinsgötu 8.  
 
 
Þingvangur ehf. mótmælir harðlega úthlutun lóðar og fyrirhugaðri breytingu á deiliskipulagi á 
Köllunarklettsreit – Reitur  29, M18 í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 vegna Héðinsgötu 8, 105. 
Reykjavik. Breytingin snýr að því að koma fyrir 1-5 ca. 30 m2 smáhýsum fyrir skjólstæðinga 
Velferðarsviðs Reykjavíkur/ Félagsbústaða.  

Nú er Þingvangur ehf að ljúka við verkefni á Fiskislóð 37c, Hverfisbækistöð fyrir Reykjavíkurborg, sem 
hófst 12. september 2018.  Fyrir á lóðinni bjuggu skjólstæðingar Velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar/Félagsbústaðar í samskonar fjórum smáhýsum sem nú á að fjölga. Á verktíma 
færðum við smáíbúðirnar á annan stað á lóðinni og við óskuðum eftir því að íbúarnir myndu 
tímabundið flytja út á meðan á flutningunum stæði en við því var ekki hægt að verða þar sem þetta er 
þeirra heimili og búa þeir þarna ennþá. 

Frá fyrsta degi hefur það verið hugarfar Þingvangs að eiga gott samstarf við íbúa smáhýsanna en því 
miður eftir allan þennan tíma er reynsla starfsmanna Þingvangs af íbúunum smáhýsanna hreint út sagt 
skelfileg. Mikil eiturlyfjaneysla, eiturlyfjasala, ofbeldi, þjófnaður, sóðaskapur s.s. sprautunálar og annar 
búnaður til fíkniefnaneyslu svo ekki sé minnst á gríðarlega ruslasöfnun, líflátshótanir, ógnandi tilburðir 
með hnífum, vopnaburður, skemmdarverk á eigum starfsmanna og fyrirtækis s.s grýtt í bíla og 
starfsmenn, ítrekaðar aðgerðir lögreglu og sérsveitar með tilheyrandi lokunum á götum og röskunum 
fyrir aðra á svæðinu. Nýjasta atvikið átti sér stað í byrjun október þá kom lögregla á svæðið þar sem 
tilraun til manndráps og kynferðisofbeldi átti sér stað hjá íbúa í smáhýsi nr. 4 á sama tíma og 
starfsmenn Þingvangs voru á svæðinu og var okkur verulega brugðið.  

Þrátt fyrir að svæðið sé kirfilega merkt sem vinnusvæði og girt af þá hafa íbúar smáhýsanna ítrekað 
verið að koma inn á vinnusvæðið. Þessu hefur þurft að bregðast við með ýmsum hætti s.s. sérstakri 
öryggisgæslu til að gæta öryggis starfsmanna okkar, aukið eftirlit til að vernda eigur Þingvangs og 
Reykjavíkurborgar vegna þjófnaða, skemmdaverka og umgangs, m.a. girða hefur þurft sérstaklega 
krana af til að ekki sé að hægt að klifra upp í hann, einnig þurft mun tíðari hreinsanir á lóðinni. 

Á Köllunarklettsreitnum er ýmis atvinnu- og iðnaðarstarfsemi og í nokkurra metra fjarlægð frá 
Héðinsgötu 8 (sjá mynd) er starfsemi líknafélagsins Alanó klúbbsins (Héðinsgata 1-3) sem rekur yfir 50 
12 spora deildir AA samtakanna og áfangasetursins Draumasetrið (Héðinsgata 10) sem er fyrir 
alkahólista og fíkla í bataferli. Til félaganna koma um 250-500 manns á hverjum degi alla daga vikunnar, 
flestir á bíl og bæði félögin nota einnig Héðinsgötu 8 sem bílastæði fyrir sína starfsemi.  
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Í ágúst 2017 voru felldar niður heimildir til byggingar íbúðarhúsnæðis á Köllunarklettsreit – Reitur 29, 
M18 í Aðalskipulagi Reykjavikur 2010-2030 þar á meðal Héðinsgötu 8. Þingvangur gerir alvarlegar 
athugasemdir og finnst með öllu óskiljanlegt að heimila deiliskipulagsbreytingu á einni lóð af mörgum 
á svæði sem Þingvangur, Reykjavíkurborg og Faxaflóahafnir hafa verið með í deiliskipulags- og 
aðalskipulagsvinnu undanfarin misseri sem gengur mjög hægt. Það getur ekki talist góð stjórnsýsla að 
taka ekki hagsmuni svæðisins saman í heild sinni.  

Í útboði hjá Velferðasviði Reykjavíkurborgar bauðst Þingvangur til að hafa þessi hús á sinni lóð, 
tímabundið fyrir borgina meðan á uppbyggingu á svæði Þingvangs stæði. Það var áður en við höfðum 
reynslu að íbúum smáhýsanna. 

Að lokum skal þess getið að Þingvangur hefur kært samþykki Skipulags og samgönguráðs 
Reykjavíkurborgar sem staðfest var af Borgarráði, fyrir byggingu smáhýsa á Héðinsgötu 8, til 
Úrskurðarnefndar um Umhverfis- og auðlindamála, en kæran fylgir erindi þessu. Reykjavíkurborg 
hefur skilað greinargerð þar sem að röksemdum í kæru Þingvangs er í engu svarað heldur er þar miklu 
fremur gerð tilraun til að drepa málinu á dreif með útúrsnúningum og villandi orðræðu.  

Málið hverfist að mati Þingvangs um að skv. núgildandi aðalskipulagi er íbúabyggð ekki heimil á 
svæðinu. Reykjavíkurborg hefur leitast við að komast framhjá því banni í eigin aðalskipulagi með 
órökstuddum fullyrðingum um að um tímabundið úrræði sé að ræða. Þegar hin kærða ákvörðun og 
rökstuðningur með henni er lesin af athygli er ljóst að úrræðið er einungis tímabundið fyrir hvern og 
einn íbúa en varanlegt í þeim skilningi að þegar einn skjólstæðingur borgarinnar flytur út þá mun annar 
flytja inn. Úrræðið getur því ekki talist annað en varanlegt uns borginni hefur auðnast að leysa þann 
vanda sem hrjáir þennan hóp fólks, en það mun ekki gerast í fyrirsjáanlegri framtíð, því miður. 

 

________________________________ 

Pálmar Harðarson, Þingvangur ehf 


