






















Minnisblað 

Til: Umhverfis- og skipulagsráðs. 

Frá: Skrifstofu sviðstjóra. 

Dags. 5. desember 2017. 

 

Með umsókn dags. 17. mars 2016 sótti Festi fasteignir ehf. um breytingu á deiliskipulagi 

Örfiriseyjar vegna lóðarinnar Fiskislóð 15-21. Í breytingartillögunni felst að komið er fyrir 

sjálfsafgreiðslustöð fyrir eldsneyti á bílastæðum á suð-austurenda lóðarinnar. Með 

umsókninni fylgdi uppdráttur fyrir lóðina og greinargerð lóðarhafa um fyrirhugaða starfsemi. 

Erindið var lagt fram á afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa hinn 1. apríl 2016 þar sem því var 

vísað til umsagnar verkefnisstjóra aðalskipulags. Erindið var tekið fyrir að nýju á fundi 

skipulagsfulltrúa 8. apríl 2016 þar sem því var vísað til umhverfis- og skipulagsráðs (USK). 

Erindið var tekið fyrir á fundi USK 11. maí 2016 þar sem afgreiðslu þess var frestað. Erindið 

var afgreitt á fundi USK 17. ágúst 2016 með eftirfarandi bókun: 

„Fulltrúar Samfylkingarinnar Hjálmar Sveinsson og Stefán Benediktsson, fulltrúi Bjartrar framtíðar Magnea 

Guðmundsdóttir  og fulltrúi Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs Gísli Garðarsson og áheyrnarfulltrúi Pírata 

Sigurborg Ósk Haraldsdóttir taka neikvætt í fyrirspurnina og bóka eftirfarandi:  

"Tillagan samræmist hvorki stefnu Reykjavíkurborgar um fækkun bensínstöðva né nýsamþykktri loftslagsstefnu 

Reykjavíkurborgar þar sem segir m.a.: "Markmiðið verði að dælur fyrir jarðefnaeldsneyti innan 

borgarmarkanna verði 50% færri árið 2030 og verði að mestu horfnar árið 2040."  

Stórmarkaðir með matvöru í jaðri íbúasvæðis eru jafnframt andstæðir gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur þar 

sem er að finna stefnur um skipulag vistvænna hverfa og hverfisverslanir. Myndi sjálfsafgreiðslustöð á 

umræddum stað að öllum líkindum festa stórmarkaðina enn frekar í sessi".  

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins Marta Guðjónsdóttir og Herdís Anna Þorvaldsdóttir og fulltrúi Framsóknar og 

flugvallarvina Guðfinna Jónanna Guðmundsdóttir taka jákvætt í fyrirspurnina og bóka eftirfarandi:  

"Valið stendur um það að hafa bensínsstöðvar á sérlóðum eins og fyrirfinnast nú víða um borg eða bjóða upp á 

þann möguleika að hafa sjálfsafgreiðslustöðvar fyrir eldsneyti á lóðum þar sem fólk gerir stórinnkaup. Slíkt 

fyrirkomulag dregur úr ferðum og þar með mengun og meiri möguleikar eru á því að lóðunum sem nú eru 

sérstaklega nýttar fyrir bensínsstöðvar fækki. Mikið af verslunum eru á þessu svæði sem stór hluti borgarbúa 

sækir enda mikill fólksfjöldi sem býr þar í kring og fyrirhuguð er mikil uppbygging í næsta nágrenni." 

Festi sendi Faxaflóahöfnum sf. bréf dags. 8. janúar 2017 þar sem fram koma athugasemdir um 

stjórnsýslulega meðferð erindisins. Í bréfinu er bent á að USK hafi afgreitt erindið sem 

fyrirspurn í stað umsóknar um breytingu á deiliskipulagi og því hafi ekki verið lokið með 

stjórnvaldsákvörðun. Ítrekað er í bréfinu að óskað er eftir að erindið verði afgreitt með 

ákvörðun, enda hafi bréfritari frá upphafi sett málið í þann farveg að verið sé að sækja um 

breytingu á deiliskipulagi. 



Stjórn Faxaflóahafna ritaði USK bréf hinn 21. júní sl. þar sem upplýst er um bókun stjórnar 

Faxaflóahafnar frá því fyrr um daginn. Í bókuninni kemur fram að stjórnin getur ekki fallist á 

erindi Festa þar sem það falli utan valdsviðs þess. Óskað er eftir afgreiðslu USK á erindi 

Festa. 

Ljóst er að stjórnsýsluleg meðferð erindis Festa var ekki rétt. Erindið ber með sér að um er að 

ræða umsókn um breytingu á deiliskipulagi, en ekki fyrirspurn um breytingu á deiliskipulagi. 

Verður ekki önnur skýring fundin á málsmeðferðinni en sú að umsækjandi hafi notast við 

rangt eyðublað þegar erindið var sent til Reykjavíkurborgar. Hafi þau mistök umsækjanda leitt 

til framangreindrar málsmeðferðar af hálfu umhverfis- og skipulagssviðs og afgreiðslu USK á 

erindinu, 

Með vísan til þess sem fram kemur hér á undan er mælst til þess að erindi Festa frá 17. mars 

2016, um breytingu á deiliskipulagi Örfiriseyjar vegna lóðarinnar Fiskislóð 15-21 verði tekið 

til afgreiðslu að nýju og afgreitt sem umsókn um breytingu á deiliskipulagi. 

f.h. Skrifstofu sviðstjóra, 

Björgvin Rafn Sigurðarson 
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