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Hverfisskipulag Reykjavíkur

1. LANDSSKIPULAG

Skipulagsáætlun sem nær til landsins alls þar
sem lagður er grunnur sem stuðst er við til að
taka ákvarðanir um t.d. legu vega og flugvalla
og staðarval hafna, þéttbýlisstaða,
sumarbyggðar, skóla, landbúnaðarsvæða og
friðaðra svæða

2. SVÆÐISSKIPULAG

Skipulagsáætlun fyrir tvö sveitarfélög eða
fleiri þar sem leitast er við að samræma
stefnu um landnotkun, samgöngu- og
þjónustukerfi, umhverfismál og þróun
byggðar á svæðinu yfir minnst tólf ára tímabil

3. AÐALSKIPULAG

Skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag þar
sem fram kemur stefna sveitarstjórnar um
landnotkun, samgöngur, þjónustu,
umhverfismál og þróun byggðar yfir minnst
tólf ára tímabil

4. DEILISKIPULAG

Skipulagsáætlanir fyrir afmörkuð
svæði eða reiti innan sveitarfélags
sem eru byggðar á aðalskipulagi og
kveða nánar á um útfærslu, t.a.m.
tilhögun gatna og húsa.

5. HVERFISSKIPULAG

Byggð reist í samræmi við
deiliskipulagsáætlanir yfir
langt tímabil
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Tegund deiliskipulags fyrir
þegar byggð hverfi þar sem
vikið er frá kröfum sem
gerðar eru um framsetningu
deiliskipulags fyrir nýja
byggð. Sjá nánar orðskýringar
í kafla 7.
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HVERFISSKIPULAG SAMANSTENDUR AF

BÓK 1
UPPDRÁTTUR

Myndræn framsetning
skilmálaeininga og
skipulagsskilmála innan þeirra.

Stefnumótun og almenn
greinargerð um hverfið

BÓK 2

Skilmálar flokkaðir eftir
einingum innan hverfis

LEIÐBEININGAR HVERFISSKIPULAGS ERU SKÝRINGARGÖGN VIÐ SKIPULAGSSKILMÁLA ÞAR
SEM STEFNU UM EINSTAKAR ÚTFÆRSLUR ER MIÐLAÐ Í SKÝRINGARTEXTUM OG MYNDUM
- Almenningsrými

- Hverfiskjarnar

- Blágrænar ofanvatnslausnir

- Ljósvist

- Borgarbúskapur

- Parhús og raðhús

- Borgargötur

- Starfsemi í íbúðarbyggð

- Einbýlishús

- Svalir og útlitsbreytingar

- Fjölbýlishús

- Útfærsla lóða

- Fjölgun íbúða

- Þakbreytingar
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Ú TG E FA N D I

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Á BY R G Ð, U M S J Ó N O G R Á Ð G J Ö F

Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Björn Axelsson, skipulagsfulltrúi
Verkefnisstjórn
Ævar Harðarson, deildarstjóri hverfisskipulags
Ráðgjafar hverfisskipulags í borgarhluta 6
Ólöf Kristjánsdóttir, Mannvit
Óskar Örn Gunnarsson, Landmótun
Richard Briem, VA arkitektar
Hverfisskipulagsteymi í borgarhluta 6
Hildur Gunnarsdóttir, verkefnisstjórn þróunarreita Arnarbakka og Völvufells
Laufey Björg Sigurðardóttir, yfirfærðar byggingarheimildir
Heiða Björk Halldórsdóttir, vinnsla landupplýsingar
Búi Hrafn Jónuson, forritun og hönnun
Hulda Einarsdóttir, umbrot og lokafrágangur
Ólafur Ingibergsson, textagerð og lokafrágangur
Hönnun, teikningar og ljósmyndir
Rán Flygenring, myndlist
Þorleifur Kamban, grafísk hönnun
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SA M ÞY K K TA R – O G S TA Ð F E S T I N G A R F E R L I

Hverfisskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 41 gr. sbr.
4. mgr. 37. gr. skipulagslaga nr. 123 / 2010 var samþykkt í _________________________
___________ þann __________ 20 __
og í ___________________________________________ þann __________ 20 __.
Tillagan var auglýst frá ________ 20 __ með athugasemdafresti til _________ 20 __.
Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann
__________ 20 __.

_____________________________________
Skipulagsfulltrúi
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H E L S T U B R E Y T I N G A R E F T I R AU G LÝS I N G U

Nýr kafli: Um hverfisskipulag
• Kaflar 1 og 2 úr áður auglýstri útgáfu (Formáli og samantekt og Almennar
upplýsingar) eru sameinaðir í einn kafla. Efnislega eru litlar breytingar gerðar
á textum aðrar en að þeir eru færðir til, óþarfa endurtekningar fjarlægðar og
umfjöllunin gerð almenn þannig að hún geti staðið óbreytt fyrir öll hverfi og alla
borgarhluta. Sértækur texti um hvert hverfi innan borgarhlutans færist yfir í
kaflann Forsendur og greining. Einnig er bætt við umfjöllun um rafræna útgáfu
hverfisskipulags í hverfasjá.
• Breytingarnar eru m.a. gerðar með það í huga að efnið henti betur í rafræna útgáfu í
hverfasjá.

Kafli: Forsendur og greining
• Sértækum texta um hverfi innan borgarhlutans, sem áður stóð í fyrstu tveimur
köflum áður auglýstrar útgáfu (Formáli og samantekt og Almennar upplýsingar),
bætt við kaflann.

Kafli: Stefna og áherslur
• Lítilsháttar orðalagsbreytingar í takt við fyrirliggjandi breytingar á aðalskipulagi.
• Verslunar og þjónustuhúsnæði við Tindasel 3 er nú skilgreint sem þróunarreitur utan
hverfisskipulags (sérstök skilmálaeining) og umfjöllun um hann breytt til samræmis.

Kafli: Umhverfismat
• Lítilsháttar orðalagsbreytingar í takt við fyrirliggjandi breytingar á aðalskipulag og
vegna þróunarreits við Tindasel 3. i.
Breytingar í apríl 2022
Kafli: Stefna og áherslur
• Stefnukort um samgöngur uppfært til samræmis við deiliskipulagstillögu
Arnarnesvegar.

• Umfjöllun um ákvæði aðalskipulags breytt í takt við fyrirliggjandi breytingar á
aðalskipulagi í undirkaflanum

Kafli: Samráð
• Kafli nr. 4 úr áður auglýstri útgáfu, um samráðsaðferðir og helstu niðurstöður úr
samráði, fellur út. Ítarleg samráðsskýrsla er fylgiskjal með hverfisskipulagi, þar sem
markmiðum, aðferðum og niðurstöðum er lýst.
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Efnisyfirlit
KAFLAR

1

Um hverfisskipulag				10

2

Forsendur og greining				22

3

Stefna og áherslur				36

4

Umhverfismat					56

5

Skilgreiningar og lykilhugtök		

68
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