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Varðar: Fiskislóð 33, 35 og 37 (umsókn um deiliskipulagsbreytingu)  
 
Á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 20. október 2017 var lögð fram umsókn T.ark Arkitekta ehf. mótt. 
4. október 2017 ásamt bréfi, dags. 4. október 2017 varðandi breytingu á deiliskipulagi Vesturhafnar (Örfirisey) 
vegna lóðanna nr. 33, 35 og 37 við Fiskislóð. Í breytingunni felst hækkun á nýtingarhlutfalli, sameining lóða 
ásamt sameiginlegum bílastæðum sem yrðu að stórum hluta í bílageymslu neðanjarðar, samkvæmt 
deiliskipulags- og skýringaruppdr. T.ark Atkitekta ehf., dags. 15. ágúst 2017. Einnig er lögð fram greinargerð 
T.ark Arkitekta ehf., dags. í mars 2017. 
 
 
 

   
Vinstri: Loftmynd af svæðinu.    Hægri: skjáskot af teikningum Tarks dags. nóv. 2016 

 

Skipulag:  
Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010- 2030 er Fiskislóð37b á svæði H2, Örfirisey-blandað athafnasvæði. Þar segir:  
“Gert ráð fyrir hafnsækinni starfsemi og starfsemi sem almennt fellur undir skilgreiningu athafnasvæða, sbr. 
skipulagsreglugerð. Fjölbreyttari landnotkun er  þó heimil við Fiskislóð og Grandagarð, samkvæmt ákvörðun 
þar um í deiliskipulagi, s.s. verslun, þjónusta og fínlegri atvinnustarfsemi. Gististaðir í flokki II og III geta verið 
heimilir, sbr. ákvörðun í deiliskipulagi. Ekki er heimilt að opna nýjar matvöruverslanir á ofangreindum svæðum. 
Ekki er gert ráð fyrir stækkun/fjölgun matvöruverslana (stórmarkaða) og skal slík starfsemi vera víkjandi á 
svæðinu.”  
Í gildi er deiliskipulag fyrir Vesturhöfn (Örfirisey) samþ. 3. nóvember 2015. Skv. deiliskipulagi er lóðin innan 
svæðis skilgreint sem hafnsækin starfsemi/athafnastæði (HAT) þar sem segir: 
 

 

 
Umsögn: 
Í umsókninni kemur fram að tillagan geri ráð fyrir þremur byggingum – samtals 12.009m2 sem mun tengjast 
saman með sameiginlegum innigarði og bílakjallara. Hugmyndin er að byggingarnar verði samnefnari 
atvinnulífsins, sjávarútvegsins og listsköpunar.  
 
Sótt er um að hækkun á nýtingarhlutfall, sameina lóðir og koma fyrir sameiginlegum bílastæðum sem yrðu að 
stórum hluta í bílageymslu neðanjarðar. 
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Tillagan gengur í veigamörgum atvikum gegn gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið: 
 

 byggingarmagn er meira en tvöfaldað 

 bílastæðafyrirkomulag og fjöldi bílastæða er umferðarskapandi – en bent er á í þessu samhengi 
skýrslu Mannvits en rýni þeirra leiddi í ljós að vegirnir þola 30% meiri umferð áður en þjónustustig 
lækkar, á háanna tíma 

 sameining lóða 

 tvöfalt gatnakerfi  

 misræmi er á milli skýringaruppdrátta og uppdrátta – bæði hvað varðar tengiganga sem sýndir eru á 
milli byggingakroppa og eins þar sem að verið sé að sýna hjólastæði en þar eru einnig bílastæði á 
skýringaruppdrætti 

 magn bílastæða ofanjarðar – misræmi í framsetningu 
 
 
Það er mat skipulagsfulltrúa að framlögð deiliskipulagsbreytingin breyti í meginatriðum gildandi skilmálum fyrir 
deiliskipulag svæðisins. 
 
  
 

Niðurstaða: 
 
ekki er fallist á þessa deiliskipulagsbreytingu. 
 
 
 
f.h. Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Borghildur Sturludóttir arkitekt 
 

 

 

 


