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Yfirfarið                                  Dags

TÆKNIÞJÓNUSTA SÁ ehf

Hannað                                  Teiknað

  230 KEFLAVÍK
  S: 421-5105

HAFNARGATA 60

Hönnuður

sigurdur@t-sa.is

Hönnunarstjóri
847-001

25.11.2019
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Hús fyrir eldisker
Lóðarteikning

Kirkjuvogur 13
Stofnfiskur

020370-4599

161161-2929



Stofnfiskur hf. 620391-1079 Staðarberg 2-4 Hafnafjörður jon@stofnfiskur.is

Kirkjuvogur 13 2000-3-50670130 L129936

Lóðarteikning

Stofnfiskur hf. óskar eftir leyfi til að byggja hús fyrir eldisker, sjá teikningu.

Stærð hússins er um 51 meter á lengd, um 12 metrar á breidd og með um 5,5 metra mænis hæð

Reykjanesbær 25.11.2019

Jón Reynir Andrésson 181168-3669 Langholt 9, Reykjanesbær jon@stofnfiskur.is

thg@t-sa.is
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176. fundur Umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar var 

haldinn 14. október 2015 að Tjarnargötu 12,kl 17:00. 

 

2. Kirkjuvogur 13 Höfnum, grenndarkynning vegna umsóknar um 

stækkun og breytingu á húsnæði Stofnfisks ehf, fiskeldisstöð 

(2015090124) 

Eigendur sækja um leyfi til að byggja við húsnæðið 890m2 viðbyggingar, 

endurbyggja og breyta þaki, lagfæra útveggi og húsnæðið almennt 

samkvæmt meðfylgjandi uppdráttum frá tækniþjónustu SÁ. dagsettum 12. 

ágúst 2015. Málið var sent í grenndarkynningu og bárust meðfylgjandi 

athugasemdir frá fimm húseigendum í nágrenni við fiskeldisstöðina. Einnig 

barst umsögn frá Minjastofnun. 









 

Reykjanesbær/Skipulagsfulltrúi 

Sigmundur Eyþórsson tæknifr. 

Tjarnargötu 12 

230 Keflavík 

Hafnarfirði, 5. október 2015 

 

Efni: Athugasemdir vegna umsóknar um stækkun og breytingu á húsnæði Stofnfisks ehf., fiskeldisstöðvar við 

Kirkjuvog 13 í Höfnum, Reykjanesbæ. 

 

Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2008–2024 er ljóst að atvinnustarfsemi er víkjandi í Höfnum. Á bls. 

37 í aðalskipulaginu undir lið 3.10 eru tilgreindar þrettán breytingar vegna umhverfisáhrifa atvinnu. Efst á 

lista er tilgreint „Fellt út iðnaðarsvæði í Höfnum“. Þegar bornar eru saman skýringarmyndir á bls. 38 og 39, 

þ.e. núverandi og fyrirhuguð atvinnusvæði þá er skv. aðalskipulagi ekkert fyrirhugað atvinnusvæði tilgreint í 

Höfnum.  Það er því ekki í samræmi við gildandi aðalskipulag að heimila frekari uppbyggingu atvinnustarfsemi 

við Kirkjuvog 13. 

 

Skv. aðalskipulagi er í gildi hverfisvernd í Höfnum. Hverfisvernd setur skipulagsyfirvöldum ákveðnar skorður 

þegar kemur að breytingum, t.d. á skipulagi. Kirkjuvogur 13 er fyrir miðri Hafnagötu og nánast hluti af henni. 

Grunnflatarmálsstækkun bygginga upp á 875 m2 við Kirkjuvog 13 er umtalsverð stækkun og lætur nærri að 

hún jafngildi grunnflatarmáli allra íbúðarhúsa við Hafnagötu. Hafnagatan er þungamiðja í hverfisvernd í 

Höfnum. Það að heimila framlagðar breytingar er ekki í anda hverfisverndar samkvæmt gildandi 

aðalskipulagi. 

 

Mynd 4.2 í aðalskipulagi sýnir göngu og hjólreiðastíg meðfram ströndinni í Höfnum þ.e. norðan megin við 

Kirkjuvog 13 enda er það í samræmi við stefnu Reykjanesbæjar að leggja göngu og hjólreiðastíga meðfram 

strandlengjunni. Ef til breytinga kemur á núverandi húsnæði þá væri eðlileg krafa að fara fram á  að 

núverandi byggingarmagni yrði hliðrað fjær strandlengjunni.  

 

Ekki er lögð fram nein greinargerð um áhrif fyrirhugaðrar starfsemi Stofnfisks ehf. á nánasta lífríki til lands 

eða sjávar. Ekki er minnst á hljóðvist sem hlýtur að skipta máli í þessu samhengi þar sem stutt er í næstu 

íbúðarhús. Fiskeldi kallar á  mannvirki eins og fóður- og súrefnitanka, öryggisgirðingar og lýsingu. Ekkert 

þessu tengt er að sjá að sé tilgreint á teikningum. Teikningar sýna ekki sannfærandi mynd af hefbundnu 

fiskeldisfyrirtæki eins og sjá má annars staðar hjá sama eiganda, t.d. í námunda við Júnkaragerði. 

 

Þá má benda á að uppgefnar tölur um fermetrafjölda á teikningu eru ekki réttar. Svo virðist sem tölum hafi 

verið víxlað miðað við tölur sem birtast í opinberum gögnum. 

 

Af framangreindu verður ekki annað séð en að sú stækkun og breyting sem eigendur Stofnfisks hafa óskað 

leyfis fyrir gangi í berhögg við gildandi aðalskipulag fyrir svæðið og samrýmist engan veginn þeim áherslum 

sem þar er að finna um þróun og vernd byggðar í Höfnum. 

 

Með kveðju, 

 

 

Jón Þór Þorgrímsson  

Traðarbergi 9 

221 Hafnarfirði 

aljon@simnet.is 

mailto:aljon@simnet.is
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