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Varðar: Sæbraut, deiliskipulag 

 
Lögð fram umsókn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar, mótt. 29. ágúst 2016, um nýtt deiliskipulag 
sem felst í að gerð er lóð undir innsiglingarvita við Sæbraut rétt utan við Höfða, samkvæmt uppdr. 
Yrki arkitekta ehf., dags. 2. mars 2017. Erindinu var vísað til umsagnar verkefnisstjóra og er nú lagt 
fram að nýju. 
 
Í eldri erindum þá hafa verið kynntar nokkrar tillögur að stðasetningu nýs innsiglingarvita Gömlu 
hafnarinnar. Staðsetning vitans yrði við Sæbraut norðan Höfða. Nýi vitinn kæmi í stað vitans í turni 
Sjómannaskólans. Í bréfi með eldri erindum þá hefur komið fram að nýjar turnbyggingar á 
byggingarsvæði við Höfðatorg færu að þrengja að siglingamerkjum vitans í Sjómannaskólanum 
fyrir innsiglingu að Gömlu höfninni. Í framhaldi af því hefur verið gerð tillaga að deiliskipulagi þar 
sem til lengri framtíðar væri lausnin sú að byggja vita niður við ströndina. Sá viti þarf að marka 
báðar þær siglingaleiðir sem vitinn í Sjómannaskóla gerir í dag og staðsetja þyrfti nýjan vita við 
Sæbraut með tilliti til þess. Nokkrar tillögu lágu á borðinu en að endingu hefur staðsetningin orðið 
sú að vitinn er staðsettur aðeins austan við sjónlínu Höfða.  
 
Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir strandlengjuna við Sæbraut, en í aðalskipulagi er svæðið sýnt sem 
opið svæði til sérstakra nota en á slíkum svæðum er gert ráð fyrir útivistariðkun af ýmsum toga og 
mannvirkjagerð í tengslum við útivistarnotkun á svæðinu. Jafnframt má gera ráð fyrir á opnum 
svæðum veitumannvirkjum, s.s. dælu-, fráveitu- og spennistöðvum, sem afmörkuð verða í 
deiliskipulagi viðkomandi svæða.  
 
Í eldri tillögu sem barst embætti skipulagsfulltrúa, dags. 29. ágúst 2016, þá var umfang 
svæðisins/umhverfið í kringum fyrirhugaðan vita talið of umfangsmikið og lagt var til að draga úr 
því. Við því hefur verið orðið með nýrri tillögu, dags. 2. mars 2017. 
 
 
 
 
Niðurstaða 
Tekið er jákvætt í nýja tillögu Yrki arkteikta ehf, dags. 2.mars 2017 varðandi umfang 
svæðisins/umhverfisins í kringum nýja vitann og lagt til að nýtt deiliskipulag verði auglýst.  
Sjá tillögu á næstu blaðsíðu. 
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