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FERÐAÞJÓNUSTAN FRÁ HRUNI
Atvinnuleysi hefur þurrkast út

Mannlíf og lífsgæði hafa aukist með tilkomu aukinnar 
þjónustu og stærri markaðar

Á sama tíma skapast þrýstingu á húsnæðismarkaðinn
bæði vegna ferðamanna og starfsfólks hótela og 
byggingariðnaðar

Miðborgarbúar kvarta að íbúum sé að fækka



LAUGAVEGURINN 2007



LAUGAVEGURINN 2017



UPPBYGGING



Hótel - 107 herbergi – Þróunaraðili: Mannverk



160 herbergi – Lifandi jarðhæðir opnast í þrjú borgartorg





30 herbergi –Veitingastaður og vínbar á jarðhæð - gluggar 

endurgerðir í upprunalegt form







75 herbergi - 4 stjörnur – Nýtt borgartorg – „Bæjartorg“

Consulate



Consulate





Bæjartorg hérna

Bæjartorg









Ný Geirsgata











Hafnartorg



200 íbúðir – 191 

hótelherbergi – Blönduð 

byggð – framkvæmdir 

hafnar – Rauðsvík ehf og 

SA Verktakar

Mynd: T-Ark



Baróns- og 

Laugavegsreitir



Laugavegur 28









HÓTELKVÓTAR











FRAMTÍÐARUPPBYGGING
• Núverandi uppbyggingaráform munu tvöfalda fjölda hótelherbergja í 

Reykjavíkurborg á næstu fimm árum. 
• Herbergjanýting í Reykjavík árið 2016 var yfir 85% sem er líklegast hæsta

nýting Evrópu. 
• Þrátt fyrir miklar vinsældir þá er markaðshlutdeild Íslands lítil, árið 2015 

kom 1,7% erlendra ferðamanna til Norður-Evrópu til Íslands. 
• Uppbygging gististarfsemi hefur verið mikil í miðborginni undanfarin ár 

og verður á komandi árum. Nýleg verkefni eru langflest utan miðborgar. 
• Reykjavíkurborg hefur breytt skipulagsskilmálum og sett ýmsar reglur til 

þess að bregðast við hröðum vexti ferðaþjónustu á ákveðnum svæðum. 
• Erlendar hraðvaxtarborgir í ferðaþjónustu eru í auknum mæli að setja 

þrengri skorður á uppbyggingu gistirýmis. Þeirra á meðal eru gistirými
innan borgarmarka sinna. Má þar nefna Amsterdam, Barcelona og Berlín. 



Steindórsreitur

Blönduð byggð, íbúðir, hótel og sambýli, skipulagstillaga í auglýsingu



Steindórsreitur

Blönduð byggð, íbúðir, hótel og sambýli, skipulagstillaga í auglýsingu



Skipholt 1

Hótel, 84 herbergi



Skipholt 1

Hótel, 84 herbergi



Centerhotels Miðgarður

Hótel. 150 herbergi. Áætluð verklok 2017 



Hótel - 150 herbergi - áætluð verklok haustið 2017





Centerhotels Miðgarður

Hótel. 150 herbergi. Áætluð verklok 2017 



Grensásvegur 16A

Hótel, 75 herbergi







Hótel, 120 herbergi, skipulag samþykkt

Suðurlandsbraut 18



Hótel, 300 herbergi, skipulag samþykkt

Grensásvegur 1



Hótel, 300 herbergi, skipulag samþykkt

Grensásvegur 1



Hótel, 300 herbergi, skipulag samþykkt

Grensásvegur 1



Hótel, 350 herbergi, skipulag samþykkt

Hlíðarendi – Reitur H





Grand hótel





Grand hótel



HEIMAGISTING - HELSTU 

AÐGERÐIR1. Air BnB og heimagisting
- Bann við AirBnB umfram 90 daga allstaðar nema við 

aðalgötur
- Samningaviðræður framundan við Air BnB líkt og 

hraðvaxtarborgir í ferðaþjónustu hafa gert
2. Hótelkvótar á gistiþjónustu á fleiri svæðum upp með 
Laugavegi - fleiri svæði í skoðun
3. Nýjar reglur um umferð hópferðabifreiða







NÆSTU SKREF Í 

HEIMAGISTINGU
1. Hefja samningaviðræður um tvíhliða samning við Airbnb að fyrirmynd Amsterdam og  London. 

2. Knýja á um breytingar á lögum um fjöleignarhús og skýra hvort/hvenær þörf er á samþykki 
meðeigenda fyrir gististarfsemi.

3. Setja upp samráðsvettvang aðila sem koma að leyfisveitingu og eftirliti í þeim tilgangi að 
samræma aðgerðir eftirlitsaðila og jafnvel forgangsraða.

4. Auðvelda borgurum að koma með ábendingar um ólöglega gististarfsemi

5. Auka upplýsingagjöf til borgaranna. Koma upp gagnvirku korti sem sýnir á einfaldan hátt hvar má 
vera með mismunandi tegundir af gistiþjónustu ásamt einföldum leiðbeiningum um það hvernig þú 
sækir um. 

6. Skilgreina gististarfsemi í íbúðum sem byggingarleyfisskylda. Þá eru ekki gefin út starfs- né 
rekstrarleyfi fyrr en búið er að ganga frá byggingarleyfi og úttektum. 



RÚTURNAR Í BORGINNI











LÍFSGÆÐABORGIN















Sundhöllin



Náttúrusýning í Perlunni



Náttúrusýning í Perlunni





FRAMTÍÐARSÝN

Reykjavík verði eftirsóttur 
áfangastaður ferðamanna 
allt árið um kring og með 

þvíverði rennt styrkari 
stoðum undir fjölbreytt 

atvinnulíf og 
menningarstarf í borginni. 

Reykjavík  verði þekkt og 
virt sem áhugaverð 

menningarborg í nábýli við 
einstæða náttúru. 

Markviss uppbygging 
innviða 

ferðamannaborgarinnar og 
samræmt kynningarstarf 
leiði til þess að Reykjavík 

eflist til muna sem 
vettvangur ráðstefna og 

alþjóðlegra viðburða 

Áfangastaðurinn Reykjavík 
einkennist af  sjálfbærri  
þróun og samfélagslegri 

ábyrgð þar sem 
menningarleg, félagsleg og 

náttúrleg þolmörk verði 
ávalt höfð að leiðarljósi.  

Heilsuferðaþjónusta verði 
jafnframt ein af 

meginstoðunum þar sem 
sérstaða Reykjavíkur felst í 

nýtingu hreinnar orku, 
heits vatns og í fyrsta 

flokks aðstöðu.



TAKK FYRIR

DAGUR B. EGGERTSSON, BORGARSTJÓRI

20. MARS 2017


