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Húsafriðunarsjóður201ϲ

1. Staðaverkefnis
.HefuráðurveriðsóttumstyrkíhúƐĂfriðunarsjóðvegnaviĝkoŵandi
verkefnis/húss/mannvirkis?
.Erverkefniðsemsótterumstyrktiůnúhluƚiafeðaáfangiístærri
framkvæmd/rannsóknsemlokiðverðuráfleiriárum?1

Já
Já

Ϯ. Heiti verkefnis

Fischershús, Hafnargötu 2, Keflavík, Reykjanesbæ

ϯ. Tegundverkefnissemsótterumstyrktil
Umhverskonarverkefnieraðræða?

Framkvæmd/ir vegna endurbóta á húsi eða mannvirki

ϰ͘ Upplýsingarumumsækjanda/styrkþega2
A.Nafn

Reykjanesbær

B.Kennitala
C.Heimilisfangϯ
D.Póstnúmer
E.Staður
F.Sími

4707942169
Tjarnargötu 12
230
Reykjanesbær
4216700

G.Farsími
H.Tengiliður/ábyrgðaraðiliϰ
I.Tölvupóstfang
:͘ĂŶŬĂƌĞŝŬŶŝŶŐƵƌϱ

Jón Jónsson
jon@reykjanesbaer.is
123-26-123456

1ƚŚƵŐŝĝĂĝƐŬǀ͘ƷƚŚůƵƚƵŶĂƌƌĞŐůƵŵƊĂƌĨĂĝŐĞƌĂŐƌĞŝŶĨǇƌŝƌĄĨĂŶŐĂƐŬŝƉƚŝŶŐƵŽŐŚĞŝůĚĂƌŬŽƐƚŶĂĝŝĞĨƵŵĞƌĂĝ

ƌčĝĂŚůƵƚĂĂĨĞĝĂĄĨĂŶŐĂşƐƚčƌƌŝĨƌĂŵŬǀčŵĚͬƌĂŶŶƐſŬŶ͘>ŝŐŐŝƊčƌƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌĨǇƌŝƌƐŬĂůƐĞŶĚĂƊčƌŵĞĝ
ƵŵƐſŬŶĂƌĞǇĝƵďůĂĝŝƐĞŵǀŝĝŚĞŶŐŝ͘
Ϯ,ĠƌĞƌŵŝŬŝůǀčŐƚĂĝƵŵƐčŬũĂŶĚŝƐĠƐĄĂĝŝůŝƐĞŵŐĞƌƚĞƌƌĄĝĨǇƌŝƌĂĝƐƚǇƌŬƵƌǀĞƌĝŝŐƌĞŝĚĚƵƌƚŝů͘sĞŝƚƚ

ƐƚǇƌŬůŽĨŽƌĝǀĞƌĝĂƐŬƌĄĝĄŬĞŶŶŝƚƂůƵƵŵƐčŬũĂŶĚĂŽŐŐƌĞŝĚĚŝŶŶĄďĂŶŬĂƌĞŝŬŶŝŶŐĄƐƂŵƵŬĞŶŶŝƚƂůƵ͘,ĠƌŐĞƚƵƌ
ǀĞƌŝĝƵŵĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐ͕ĨĠůĂŐ͕ĨǇƌŝƌƚčŬŝ͕ƐƚŽĨŶƵŶ͕ĨĠůĂŐĂƐĂŵƚƂŬĞĝĂĂĝƌĂůƂŐĂĝŝůĂĂĝƌčĝĂ͘^ĠƐƚǇƌŬƊĞŐŝĞŬŬŝ
ĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐƵƌĞƌŵŝŬŝůǀčŐƚĂĝƚŝůŐƌĞŝŶĂƚĞŶŐŝůŝĝͬĄďǇƌŐĝĂƌĂĝŝůĂŚĠƌŶĞĝĂƌ͘
ϯ,ĠƌĞƌĄƚƚǀŝĝŚĞŝŵŝůŝƐĨĂŶŐƐĞŵƐǀĂƌďƌĠĨĄĂĝƐĞŶĚĂƐƚĄ͘

ϰ,ĠƌĞƌĄƚƚǀŝĝƚĞŶŐŝůŝĝͬĄďǇƌŐĝĂƌĂĝŝůĂǀĞŐŶĂƊĞƐƐĂǀĞƌŬĞĨŶŝƐĞĨƐƚǇƌŬƊĞŐŝĞƌĞŬŬŝĞŝŶƐƚĂŬůŝŶŐƵƌŚĞůĚƵƌĨǇƌŝƌƚčŬŝ͕

ƐƚŽĨŶƵŶĞĝĂĂĝƌŝƌůƂŐĂĝŝůĂƌ͘
ϱ,ĠƌĞƌĄƚƚǀŝĝďĂŶŬĂƌĞŝŬŶŝŶŐƊĂŶŶƐĞŵŐƌĞŝĝĂĄŵƂŐƵůĞŐĂŶƐƚǇƌŬŝŶŶĄ͘ĂŶŬĂƌĞŝŬŶŝŶŐƵƌŝŶŶƊĂƌĨĂĝǀĞƌĂĄ

ŬĞŶŶŝƚƂůƵƵŵƐčŬũĂŶĚĂ͕ƐĞŵŐĞĨŝŶĞƌƵƉƉşƌĞŝƚϰŚĠƌĂĝŽĨĂŶ͘

,ƷƐĂĨƌŝĝƵŶĂƌƐũſĝƵƌϮϬϭϲ
Athugiðaðliði5͕ϲogϳþarfeingönguaðfyllaútefumhúseðamannvirkieraðræða.EfumbyggðaͲog
húsakönnun,rannsóknarverkefnieðaönnurverkefnieraðræðaerfariðbeintíliðϴ.

ϱ. Upplýsingarumviðfangsefni(efumhúseðamannvirkieraðræða)
A.Heitihúss/mannvirkis

Fischershús

B.Heimilisfang
C.Póstnúmer
D.Staður
E.Landnúmerskv.
Fasteignaskráϲ
F.Fastanúmerhúss/
mannvirkisskv.Fasteignaskráϳ
G.Staðsetning
húss/mannvirkisƐĞŵĞŬŬŝĞƌş
&ĂƐƚĞŝŐŶĂƐŬƌĄƐŬĂůƐŬƌĄş
hnitĂŬĞƌĨŝŶƵ/^Eϵϯϴ
H.Byggingarárϵ
I.Byggingarefni
J.Upprunalegur
höfundur/arkitekt
K.Höfundur/arkitekt
fyrirhugaðraendurbóta
L.Iðnmeistariendurbóta
M.ÞinglýstureigandiϭϬ
N.Kennitalaþinglýstseiganda

Hafnargata 2
230
Reykjanesbær
127084
208-7957

1880
Timbur, bindingsverk
Ókunnur
Páll V. Bjarnason arkitekt
Óákveðið
Reykjanesbær
4707942169

O.Upplýsingarumþinglýsta
eigendur

Einn þinglýstur eigandi

ϲ. Staðafriðlýsingar
Erviðkomandihús/mannvirkifriðlýst?

ϲ

Sjáwww.skra.is/fasteignaskra.
Sjáwww.skra.is/fasteignaskra.
ϴ
Sját.d.http://atlas.lmi.is/kortasja/.
ϳ

ϵ

^ũĄƚ͘Ě͘ǁǁǁ͘ƐŬƌĂ͘ŝƐͬĨĂƐƚĞŝŐŶĂƐŬƌĂ͘
ĨƵŵĞƌĂĝƌčĝĂĨůĞŝƌŝĞŶĞŝŶŶƊŝŶŐůǉƐƚĂŶĞŝŐĂŶĚĂĞƌŶſŐĂĝƚŝůŐƌĞŝŶĂĞŝŶŶŚĠƌ͘

ϭϬ

Nei
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ϳ. Stuttlýsingásöguhúss/mannvirkis,áðurgerðumbreytingum,núverandiástandiog
fyrirhuguðumbreytingumognotkunhúss/mannvirkis;ŵĞƐƚϮϬϬϬƐůƂŐͿ

Waldimar Fischer byggði húsið 1881 tvíloftað úr bindingsverki og klætt listasúð með
skífuþaki, í anda alþingishúss, sem byggt var sama ár. Verslunin var á neðri hæð og
faktorinn bjó á efri hæðinni.
Fiscershús var glæsilegt hús og fyrsta tvíloftaða húsið í Keflavík. Byggingarmátinn þótti
ekki síður frásagnarverður því húsið var tilsniðið í Danmörku, hver spýta merkt áður en
húsinu var pakkað niður og það síðan reist í Keflavík án þess að einn einast nagli væri
notaður í grindina, allt var þar geirneglt. Húsið var síðan lengi í höndum útgerðarmanna og
fiskvinnslufyrirtækja og reyttust af því fjaðrirnar smám saman. Húsið er órjúfanlegur hluti
af verslunartorfunni í Keflavík og jafnframt djásn þeirrar gömlu byggðar. Þessi
verslunartorfa er ein sú heillegasta á landinu og væri mikill fengur fyrir húsafriðun í
landinu að hún yrði endurgerð með reisn og komið í notkun á ný.
Í upphafi var skífuþak á húsinu og listasúð á veggjum. Fyrirhugað er að endurbyggja húsið
í þeirri mynd. Það verður gert í áföngum, þ.e. fyrsta verk er að endurgera þakið, sem er
klætt báruðum asbestplötum að því er virðist. Vandasamt er að fjarlægja og farga þeim, en
nauðsynlegt. Þakið er orðið mjög lúið og lekt. Áætlaður 1. áfangi er því þak og framhlið
hússins án útbygginganna tveggja. Endurbygging þeirra krefst tilfærslu á götunni og
lækkun jarðvegs framan við húsið og er dýr framkvæmd. Áætlað er að ráðast í hana í síðari
áföngum.

Athugiðaðefumeraðræðaframkvæmdir,áætlanagerðeðaundirbúningsvinnuvegnaviðhaldseða
endurbótaáhúsieðamannvirkiþarfekkiaðfyllaútliðiϴogϵheldurerfariðbeintíliðϭϬ.
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ϴ. UpplýsingarumbyggðaͲoghúsakönnun/rannsóknarverkefni/önnurverkefni
A.Tegundrannsóknar

Á ekki við

B.Yfirumsjónmeðrannsókn,
nafn
C.Starfsheiti
D.Menntunog/eðafagleg
þekking/reynsla
E.Aðrirþátttakendur
rannsóknar(nafn,starfsheiti,
menntunͬƊĞŬŬŝŶŐ).
F.Staðsetningviðfangsefnisϭϭ
G.ErbyggðaͲoghúsakönnun
unninafeðaísamvinnuvið
viðkomandisveitarfélag?

Já

ϵ. Lýsingárannsókn1Ϯ;ŵĞƐƚϭϱϬϬƐůƂŐͿ

ĨƵŵĞƌĂĝƌčĝĂďǇŐŐĝĂͲŽŐŚƷƐĂŬƂŶŶƵŶƊĂƌĨĂĝƚŝůŐƌĞŝŶĂƐǀĞŝƚĂƌĨĠůĂŐ͘ĨƵŵĞƌĂĝƌčĝĂƌĂŶŶƐſŬŶĂƌǀĞƌŬĞĨŶŝ
ĞĝĂƂŶŶƵƌǀĞƌŬĞĨŶŝƐĞŵĂĨŵĂƌŬĂƐƚǀŝĝĄŬǀĞĝŝŶƐǀĞŝƚĂƌĨĠůƂŐĞĝĂůĂŶĚƐǀčĝŝĞƌƌĠƚƚĂĝƚŝůŐƌĞŝŶĂƊĂĝ͘
ϭϭ

ϭϮ,ĠƌƊĂƌĨĂĝŬŽŵĂĨƌĂŵƐƚƵƚƚůǉƐŝŶŐĄƌĂŶŶƐſŬŶŝŶŶŝŽŐĂĝĨĞƌĝĂƌĨƌčĝŝŚĞŶŶĂƌ͕ĞĨƚŝƌƊǀşƐĞŵǀŝĝĄƚ͘Ě͘ŚǀĞƌƚ

ƌĂŶŶƐſŬŶĂƌĞĨŶŝĝĞƌ͕ŚǀĂĝĂŚĞŝŵŝůĚŝƌƐƚƵĝƐƚǀĞƌĝƵƌǀŝĝ͕ŚǀĞƌŶŝŐĂĝƌĂŶŶƐſŬŶŝŶŶŝǀĞƌĝƵƌƐƚĂĝŝĝ͕ŚǀĂĝĂďƷŶĂĝ͕ƚčŬŝ
ĞĝĂŚƵŐďƷŶĂĝǀĞƌĝƵƌŶŽƚĂƐƚǀŝĝŽŐşŚǀĂĝĂĨŽƌŵŝŶŝĝƵƌƐƚƂĝƵŵƌĂŶŶƐſŬŶĂƌǀĞƌĝƵƌƐŬŝůĂĝ͘

Húsafriðunarsjóður201ϲ
ϭϬ. Verkáætlun;ŵĞƐƚϭϱϬϬƐůƂŐͿ1ϯ

Fyrirhugað er að endurbyggja húsið í upprunalegri mynd. Það verður gert í áföngum.
Fyrsta verk er að endurgera þakið, sem er klætt báruðum asbestplötum að því er virðist.
Vandasamt er að fjarlægja og farga þeim, en nauðsynlegt. Þakið er orðmjög lúið og lekt.
Áætlaður 1. áfangi er því þak og framhlið hússins án útbygginganna tveggja. Endurbygging
þeirra krefst tilfærslu á götunni og lækkun jarðvegs framan við húsið og er dýr framkvæmd.
Áætlað er að ráðast í hana í síðari áföngum.
1. Áfangi :
Hönnun og útboðsgögn.
Endurgerð á þaki, þ.e. skífuþak á lektum með þakgluggum.
Endurgerð framhliðar utanhúss, klæðning og gluggar.
Áætlaður tími hönnunar og útboðs : mars-júní 2016
Áætlað upphaf 1. áfanga : júlí 2016
Áætluð verklok 1. áfanga : nóvember 2016
2. áfangi er á dagskrá 2017.

Athugiðaðliður1ϭerĞŝŶŐƂŶŐƵčƚůĂĝƵƌĨǇƌŝƌƵŵƐſŬŶŝƌƵŵĄčƚůĂŶĂŐĞƌĝͬƵŶĚŝƌďƷŶŝŶŐǀĞŐŶĂĞŶĚƵƌďſƚĂĄ
ŚƷƐŝͬŵĂŶŶǀŝƌŬŝ͕ďǇŐŐĝĂͲŽŐŚƷƐĂŬĂŶŶĂŶŝƌ͕ƌĂŶŶƐſŬŶĂǀĞƌŬĞĨŶŝŽŐƂŶŶƵƌǀĞƌŬĞĨŶŝ.Efumframkvæmdir
vegnaendurbótaáhúsi/mannvirkieraðræðaerfariðbeintílið1Ϯ.

1ϭ. Kostnaðaráætlunvegnaáætlanagerðar,byggðaͲoghúsakannanaogrannsóknaƌverkefna201ϲ
Aðkeyptvinna
Eigiðvinnuframlag
Efniskostnaður
Tækjakostnaður
Aðstöðukostnaður
Ferðakostnaður
Annað(vinsamlegaskilgreiniðhérfyrirneðan):
1.
2.
3.
Samtalskostnaður
ϭϯ

,ĠƌƊĂƌĨĂĝŬŽŵĂĨƌĂŵŚǀĞŶčƌĄčƚůĂĝĞƌĂĝǀĞƌŬĞĨŶŝĝŚĞĨũŝƐƚ͕ƚŝůŐƌĞŝŶĂƊĂƌĨŚĞůƐƚƵǀĞƌŬƊčƚƚŝŽŐŚǀĂĝ

ƊĞŝƌĨĞůĂşƐĠƌ;şƐƚƵƚƚƵŵĄůŝͿŽŐŚǀĞŶčƌĄčƚůĂĝĞƌĂĝǀĞƌŬĞĨŶŝŶƵůũƷŬŝ͘

0 kr

,ƷƐĂĨƌŝĝƵŶĂƌƐũſĝƵƌϮϬϭϲ
Athugiðaðliður1ϮerĞŝŶŐƂŶŐƵčƚůĂĝƵƌĨǇƌŝƌƵŵƐſŬŶŝƌƵŵĨƌĂŵŬǀčŵĚŝƌǀĞŐŶĂĞŶĚƵƌďſƚĂĄ
ŚƷƐŝͬŵĂŶŶǀŝƌŬŝ.sŝŶƐĂŵůĞŐĂĂƚŚƵŐŝĝĂĝĞŬŬŝƊĂƌĨĂĝůĞŐŐũĂƐĂŵĂŶŬŽƐƚŶĂĝĂƌůŝĝŝŚĠƌĂĝŶĞĝĂŶ͘

1Ϯ. Kostnaðaráætlunvegnaframkvæmdaviðendurbæturáhúsi/mannvirki201ϲ
Heitiverkþáttar:1ϰ
Upphæð:

Hönnun og áætlanagerð

4.600.000 kr

Rif og brottflutningur

1.474.350 kr

Klæðningar utanhúss

4.966.450 kr

Þak
Sökkull

19.109.990 kr
142.300 kr

Gluggar og útihurðir

1.937.160 kr

Frágangur á tréverki utanhúss

4.005.865 kr

Málun utanhúss

2.755.200 kr

Ófyrirséð 5%

1.949.565 kr

Samtalsallirverkþættir

40.940.880 kr

1ϯ. Fjármögnunverkefnis201ϲ
Eigiðframlag

25.940.880 kr

Aðrirstyrkir/framlögĨƌĄƂĝƌƵŵĞŶŚƷƐĂĨƌŝĝƵŶĂƌƐũſĝŝ͗
Húsafriðunarsjóður Reykjaness
Byggðastofnun

^ƚǇƌŬƵƌƐĞŵƐſƚƚĞƌƵŵŶƷşŚƷƐĂĨƌŝĝƵŶĂƌƐũſĝ
Samtalsfjármögnunϭϱ

5.000.000 kr
5.000.000 kr

5.000.000 kr
40.940.880 kr

Athugiðaðsamtala(samtalsfjármögnun)skalstemmaviðsamtöluílið1ϭeða1Ϯ,eftirþvíhvorliðurinner
notaður.

1ϰ. MŐƌĞŝĚĚƵƌƐƚǇƌŬƵƌƷƌŚƷƐĂĨƌŝĝƵŶĂƌƐũſĝŝĨƌĄƐşĝĂƐƚĂĄƌŝ;ϮϬϭϱͿϭϲ
^ĂŵƚĂůƐ

1ϰDæmiumsundurliðunáverkþætti:ϭ͘<ŽƐƚŶĂĝƵƌǀŝĝƊĂŬ͕Ϯ͘<ŽƐƚŶĂĝƵƌǀŝĝŐůƵŐŐĂ͕ϯ͘<ŽƐƚŶĂĝƵƌǀŝĝ

ŬůčĝŶŝŶŐƵ͕ϰ͘<ŽƐƚŶĂĝƵƌǀŝĝĂŶŶĂĝ͕ϱ͘<ŽƐƚŶĂĝƵƌǀŝĝſĨǇƌŝƌƐĠĝ͕Ž͘Ɛ͘Ĩƌǀ͘
ϭϱƚŚƵŐŝĝ͗ĝũĂĨŶĂĝŝĞƌǀĞŝƚƚƵƌƐƚǇƌŬƵƌĞŬŬŝŚčƌƌŝĞŶϱϬйĂĨŚĞŝůĚĂƌŬŽƐƚŶĂĝŝ

ϭϲ1ƊĞŶŶĂŶůŝĝĄĞŝŶƵŶŐŝƐĂĝĨǇůůĂĞĨǀĞŝƚƚƵƌŚĞĨƵƌǀĞƌŝĝĨƌĞƐƚƵƌĄŶǉƚŝŶŐƵƐƚǇƌŬƐƷƌŚƷƐĂĨƌŝĝƵŶĂƌƐũſĝŝĨƌĄ

ĨǇƌƌĂƐƚǇƌŬĄƌŝ͘

0 kr

Húsafriðunarsjóður201ϲ

1ϱ. Upptalningáviðhengjumoglýsingáinnihaldiþeirra

Sundurliðuð kostnaðaráætlun
Gamlar ljósmyndir af Fischershúsi (4 stk).
Nýjar ljósmyndir af húsinu í núverandi mynd (8 stk)
Söguágrip Fischershúss
Tillaga PArk arkitekta af mögulegri nýtingu hússins (teikning í mk. 1:100)

1ϲ. Annaðsemumsækjandivillkomaáframfæri;ŵĞƐƚϭϮϬϬƐůƂŐͿ

Í framtíðarsýn Reykjanesbæjar 2010-2014 segir m.a.:
"Listatorgið við Hafnargötu 2
Unnin verður áætlun um endurgerð / niðurrif húsanna við Hafnargötu 2 með það í huga að
þarna geti orðið miðstöð sjónlista í bæjarfélaginu. Hafin verður endurgerð á Fischershúsi og
Svarta pakkhúsi og Vélasal haldið vel við.
Ábyrgð: MEN og USK, verkefnisstjóri VG
Tími: Fram til 2014"

Vinsamlegayfirfariðumsókninaveláðurenhúnersend.Gætaþarfþessaðupplýsingarséuí
öllumǀŝĝĞŝŐĂŶĚŝreitum,ŶĂƵĝƐǇŶůĞŐƚeraðljósmyndirafnúveraŶdiútliti/ástandŝfyůgiefumhús
eðamannvirkieraðræðaogaðkostnaðaráætlunségreinargóð.
Séumsóknekkiskilmerkilegafylltúteðavantiumbeðnarupplýsingarverðurekkihægtaðtaka
afstöðutilhennar.

