
Minnisblað  

Hugmyndir að staðsetningu gistiheimila í Vesturhöfn. 

 

Að undanförnu hafa borist til Faxaflóahafna óskir um staðsetningu gistiheimila í 

Vesturhöfninni og þá helst ofarlega á svæðinu sem næst byggðinni í Vesturbænum. En fyrir 

liggur samþykkt í aðalskipulagi Reykjavíkur að geta heimilað gistiheimili í flokki II eða III sbr. 

ákvörðun í deiliskipulagi. 

Á fundi hafnarstjórnar á Akranesi þann 11. apríl s.l. var farið aðeins yfir þá möguleika sem 

væru í stöðunni til að heimila slíka starfsemi en fyrir fundinum lágu umsóknir ákveðinna aðila 

um byggingu gistiheimila. Eftirfarandi samþykkt var gerð: 

Hafnarstjórn samþykkir að deiliskipulag í Örfirisey verði tekið til endurskoðunar á 

grundvelli aðalskipulags Reykjavíkurborgar. Umsókn um lóðina Fiskislóð 41 er frestað þar 

til niðurstaða endurskoðunarinnar liggur fyrir, en þá verði einnig tekin afstaða til 

hugmynda um nýtingu lóðanna 27 og 43 við Fiskislóð. 

Unnar hafa verið tillögur að mögulegum staðsetningum gistiheimila í samráði við starfsfólk 

umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar og á fundi í Borgartúni 12-14 voru lagðar fram 

hugmyndir til umræðu. 

Frá umhverfis- og skipulagssviði: Hildur Gunnarsdóttir, arkitekt, Helga Lund, arkitekt og Margrét 

Þormar, arkitekt. 

Frá Faxaflóahöfnum : Vignir Albertsson, skipulagsfulltrúi. 

Ráðgjafar: Gylfi Guðjónsson, arkitekt og Jóhann Einar Jónsson, arkitekt. 

Á fundinum voru ræddar 3 tillögur sem verða lagðar fram. 

Tillaga: 

1. Engin gistiheimili heimiluð í Vesturhöfn, fundarmenn voru sammála um að tillagan 

væri góð og það yrðu að liggja fyrir sterk rök að heimila gistiheimili. 

2. Á efsta svæðinu við Fiskislóð yrði skipt í 2 reiti þar sem heimilt væri að vera með 1 

gistiheimili í hverjum reit, reitirnir yrðu skilgreindir sérstaklega í deiliskipulagi þar sem 

fram kæmu takmarkanir á nýtingu hvað varðar lóðarstærðir, rúmafjölda og aðkomur 

og bílastæði. 

3. Efsta svæðið við Fiskislóð skilgreint sem eitt svæði og leyfður kvóti allt að 3 

gistiheimilum á því svæði. 

Hópurinn leggur til að ef á að heimila gistiheimili þá verði tillaga 2 valin og unnið eftir henni í 

breytingu á deiliskipulagi fyrir svæðið. 

 

Reykjavík, 5 júní 2014 

Vignir Albertsson, skipulagsfulltrúi 



Yfirlit yfir starfsemi á því svæði sem til greina kemur að heimila gistiheimili. 

 

Fiskislóð: 

 Á svæðinu eru í dag  

3 matvöruverslanir, byggingarvöruverslun, hljómtækjaleiga, sjónvarpstöð, hjólaleiga, skóli 

fólksins, kvikmyndagerð, blaðaútgáfa, matarskóli, arkitektastofa, lögfræðistofa, hugbúnaðar-

þjónusta, bílaþvottastöð, bækistöð Faxaflóahafna sf., verksmiðja Lýsis hf. og Geymslur ehf. 

3 einstaklingar búa í húsinu nr. 31 án lögheimilis. 

 

Grandagarður: 

 Á svæðinu í dag 

4 veitinga- og kaffihús, ísbúð, 4 gallerí, ostabúð, Borgarsögusafnið, CCP hugbúnaðarhús, 

heildsala, 2 siglingatækjafyrirtæki, hársnyrtistofa, bókaútgáfa, þjónustufyrirtæki í vélsmíði, 

Björgunarsveitin Ársæll. 

 

 


