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Sundabakki 2 - 4
Lóð 60.938 fm

landhæð um 3,7
hæð aðalgólfs 5,0
hámarkshæð 23,7
nýtingarhlutfall lóðar 0,6
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Sundabakki 8
1.338.501
20.181 fm lóðast. f. br.
18.817 fm lóðast. e br.

Sundabakki 6
1.338.401
13.928 fm lóðast. f br
14.062 fm lóðast. e.br

FARMSTÖÐ EIMSKIPS
gámavöllur
Kleppsbakki 2
1.334.101
60.447 fm

Korngarðar 2
1.331.4016.330 fm
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Gildandi deiliskipulag samþykkt í Borgarráði 15.05.2014 mkv. 1:2000 Deiliskipulagstillaga mkv. 1:2000

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur
meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. 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_.

Hluti af Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 -2030

ALMENNIR SKILMÁLAR:
1. Nýtingarhlutfall: Almennt skal miða við að nýtingarhlutfall á lóðum
og/ eða farmstöðvum skulu ekki vera hærri en 0,5, nema annað komi
fram í sérskilmálum einstakra lóða.

2: Innra skipulag lóða svo og stærðir húsa, athafnasvæði og
aðkomur skal unnið í samráði við Reykjavíkurhöfn og skal skipulag lagt
inn til samþykktar hjá hafnarstjórn og til kynningar hjá Borgarskipulagi
áður en lóðarhafi sækir um byggingarleyfi.

3. Bílastæði: Gerð er krafa um bílastæði á lóð miðað við skipulags- og
byggingarlög ásamt bílastæðareglum Reykjavíkurborgar 2. og 3. gr. frá
15. jan. 1987. Sé um frávik að ræða er vísað í 3. gr. reglna
Reykjavíkurborgar og gr.3.1.4. í skipulagsreglugerð nr. 400

1998. Viðmiðun
á hafnarsvæðum Reykjavíkurborgar er 1, bílastæði fyrir hverja 35 fm í
skrifstofuhúsnæði, 1 bílastæði fyrir hverja 100 fm í vörugeymslum og 1
bílastæði fyrir hverja 50 fm í öðru húsnæði. Á skipulagsuppdrætti er sýnd
möguleg staðsetning bílastæða.

4. Girðingar: Gert er ráð fyrir að lóðarhafi geti girt af lóð sína. Slíkar
girðingar eru háðar samþykki byggingaryfirvalda. Ennfremur skal
lóðarhafi leita samþykkis Reykjavíkurhafnar á girðingunni og hafa
samráð við nágranna. Sé þörf á lokaðri girðingu skal lóðarhafi sækja um
það sérstaklega til Reykjavíkurhafnar og skipulags- og byggingarnefndar
Reykjavíkur.

5. Frágnagur lóða skal vera í samræmi við skipulagsuppdrætti og
úthlutunarskilmála. Lóðarhafar skulu hafa samráð um frágang á
lóðamörkum.

6. Mæliblöð og hæðarblöð. Mæliblöð sýna nákvæma stærð lóðar svo
og hnit og mál ytri marka hennar. Þá sýna mæliblöð byggingarreit og
kvaðir ef einhverjar eru. Hæðarblöð sýna götu- og gangstéttarhæðir við
lóðarmörk, landhæðir og kóta aðalgólfa, frárennslislagnir og fl.

GREINARGERÐ
Í deiliskipulagsbreytingunni felst að:

Lóðirnar Sundabakki 2 og Sundabakki 4 eru sameinaðar í eina lóð. Nýtingarhlutfall og byggingamagn er óbreytt. Lóðastærð lagfærð til samræmis við fasteignaskrá

SÉRSKILMÁLAR FYRIR EINSTAKAR LÓÐIR:

Sundabakki 2
Leyfilegt er að byggja 1. hæða vörugeymsluhús á lóðinni. Þó eru milligólf leyfileg á allt að fjórðungi grunnflatar hússins. Nýtingarhlutfall er 0,6 að hámarki.
Landhæð við húsvegg (nema við Vatnagarða) er í kóta u.þ.b. 3,7
Hæð aðalgólfs er í kóta 5,0
Hámarkshæð byggingar er í kóta 23,7
Reyklúgur á þaki:
Stakstæðar reyklúgur á þaki mega ná allt að 0,3 m upp fyrir hármarkshæð byggingar þ.e. kóta 23,7. Reyklúgurnar mega vera allt að 48 talsins og hármaksstærð hverrar
fyrir sig er 1,5 m x 2,5 m. Styttri hliðin skal snúa að Vatnagörðum.
Stoðveggur og frágangur lands við Vatnagarða.
Meðfram Vatnagörðum skal byggja stoðvegg í vegglínu aðalhúss. Efri brún hans skal ekki vera lægri en í kóta 14,5. Fylla skal með jarðvegi milli húss og götu. Hæð
jarðvegs skal fylgja hæð kantsteins við götu, en sem næst efri brún stoðveggs þar sem gata liggur hærra í landi en efri brún stoðveggs. Ganga skal frá svæði milli húss og
götu með grasi og trjágróðri.
Neyðarstigahús við Vatnagarða. Byggingarreitur fyrir stigahús er sýndur á skipulagsuppdrætti 3,0 metra frá húshlið meðfram Vatnagörðum. Innan þessa reits má byggja allt
að 10 stakstæð stigahús. Grunnflötur hvers stigahúss verði að hámarki 3,0 x 3,0 m.
Þakkantar. Leyfilegt er að þakkantar nái allt að 3,3 m út fyrir byggingareit á langhliðum og 2,0 m á göflum.
Bílastæði: Kvaðir um bílastæði á þessari lóð eru sem hér segir: 1 bílastæði fyrir hverja 150 fm í vörugeymslum, 1 bílastæði fyrir hverja 50 fm á vörumeðhöndlunarsvæðum
og 1. bílastæði fyrir hverja 35 fm í skrifstofuhúsnæði.

Sundabakki 4
Leyfilegt er að byggja 1. hæða vörugeymsluhús á lóðinni. Þó eru milligólf leyfileg á allt að fjórðungi grunnflatar hússins. Nýtingarhlutfall er 0,6 að hámarki.
Landhæð við húsvegg (nema við Vatnagarða) er í kóta u.þ.b. 3,7
Hæð aðalgólfs er í kóta 5,0
Hámarkshæð byggingar er í kóta 23,7
Reyklúgur á þaki:
Stakstæðar reyklúgur á þaki mega ná allt að 0,3 m upp fyrir hármarkshæð byggingar þ.e. kóta 23,7. Reyklúgurnar mega vera allt að 48 talsins og hármaksstærð hverrar
fyrir sig er 1,5 m x 2,5 m. Styttri hliðin skal snúa að Vatnagörðum.
Stoðveggur og frágangur lands við Vatnagarða.
Meðfram Vatnagörðum skal byggja stoðvegg í vegglínu aðalhúss. Efri brún hans skal ekki vera lægri en í kóta 14,5. Fylla skal með jarðvegi milli húss og götu. Hæð
jarðvegs skal fylgja hæð kantsteins við götu, en sem næst efri brún stoðveggs þar sem gata liggur hærra í landi en efri brún stoðveggs. Ganga skal frá svæði milli húss og
götu með grasi og trjágróðri.
Neyðarstigahús við Vatnagarða. Byggingarreitur fyrir stigahús er sýndur á skipulagsuppdrætti 3,0 metra frá húshlið meðfram Vatnagörðum. Innan þessa reits má byggja allt
að 10 stakstæð stigahús. Grunnflötur hvers stigahúss verði að hámarki 3,0 x 3,0 m.
Þakkantar. Leyfilegt er að þakkantar nái allt að 3,3 m út fyrir byggingareit á langhliðum og 2,0 m á göflum.
Bílastæði: Kvaðir um bílastæði á þessari lóð eru sem hér segir: 1 bílastæði fyrir hverja 150 fm í vörugeymslum, 1 bílastæði fyrir hverja 50 fm á vörumeðhöndlunarsvæðum
og 1. bílastæði fyrir hverja 35 fm í skrifstofuhúsnæði.

Sundabakki 2 og 4

deiliskipulagsbreyting

ALMENNIR SKILMÁLAR:
1. Nýtingarhlutfall: Almennt skal miða við að nýtingarhlutfall á lóðum
og/ eða farmstöðvum skulu ekki vera hærri en 0,5, nema annað komi
fram í sérskilmálum einstakra lóða.

2: Innra skipulag lóða svo og stærðir húsa, athafnasvæði og
aðkomur skal unnið í samráði við Reykjavíkurhöfn og skal skipulag lagt
inn til samþykktar hjá hafnarstjórn og til kynningar hjá Borgarskipulagi
áður en lóðarhafi sækir um byggingarleyfi.

3. Bílastæði: Gerð er krafa um bílastæði á lóð miðað við skipulags- og
byggingarlög ásamt bílastæðareglum Reykjavíkurborgar 2. og 3. gr. frá
15. jan. 1987. Sé um frávik að ræða er vísað í 3. gr. reglna
Reykjavíkurborgar og gr.3.1.4. í skipulagsreglugerð nr. 400

1998. Viðmiðun
á hafnarsvæðum Reykjavíkurborgar er 1, bílastæði fyrir hverja 35 fm í
skrifstofuhúsnæði, 1 bílastæði fyrir hverja 100 fm í vörugeymslum og 1
bílastæði fyrir hverja 50 fm í öðru húsnæði. Á skipulagsuppdrætti er sýnd
möguleg staðsetning bílastæða.

4. Girðingar: Gert er ráð fyrir að lóðarhafi geti girt af lóð sína. Slíkar
girðingar eru háðar samþykki byggingaryfirvalda. Ennfremur skal
lóðarhafi leita samþykkis Reykjavíkurhafnar á girðingunni og hafa
samráð við nágranna. Sé þörf á lokaðri girðingu skal lóðarhafi sækja um
það sérstaklega til Reykjavíkurhafnar og skipulags- og byggingarnefndar
Reykjavíkur.

5. Frágnagur lóða skal vera í samræmi við skipulagsuppdrætti og
úthlutunarskilmála. Lóðarhafar skulu hafa samráð um frágang á
lóðamörkum.

6. Mæliblöð og hæðarblöð. Mæliblöð sýna nákvæma stærð lóðar svo
og hnit og mál ytri marka hennar. Þá sýna mæliblöð byggingarreit og
kvaðir ef einhverjar eru. Hæðarblöð sýna götu- og gangstéttarhæðir við
lóðarmörk, landhæðir og kóta aðalgólfa, frárennslislagnir og fl.

SÉRSKILMÁLAR FYRIR EINSTAKAR LÓÐIR:

Sundabakki 2 - 4
Leyfilegt er að byggja 1. hæða vörugeymsluhús á lóðinni. Þó eru milligólf leyfileg á allt að fjórðungi grunnflatar hússins. Nýtingarhlutfall er 0,6 að hámarki.
Landhæð við húsvegg (nema við Vatnagarða) er í kóta u.þ.b. 3,7
Hæð aðalgólfs er í kóta 5,0
Hámarkshæð byggingar er í kóta 23,7
Reyklúgur á þaki:
Stakstæðar reyklúgur á þaki mega ná allt að 0,3 m upp fyrir hármarkshæð byggingar þ.e. kóta 23,7. Reyklúgurnar mega vera allt að 48 talsins og hármaksstærð hverrar
fyrir sig er 1,5 m x 2,5 m. Styttri hliðin skal snúa að Vatnagörðum.
Stoðveggur og frágangur lands við Vatnagarða.
Meðfram Vatnagörðum skal byggja stoðvegg í vegglínu aðalhúss. Efri brún hans skal ekki vera lægri en í kóta 14,5. Fylla skal með jarðvegi milli húss og götu. Hæð
jarðvegs skal fylgja hæð kantsteins við götu, en sem næst efri brún stoðveggs þar sem gata liggur hærra í landi en efri brún stoðveggs. Ganga skal frá svæði milli húss og
götu með grasi og trjágróðri.
Neyðarstigahús við Vatnagarða. Byggingarreitur fyrir stigahús er sýndur á skipulagsuppdrætti 3,0 metra frá húshlið meðfram Vatnagörðum. Innan þessa reits má byggja allt
að 10 stakstæð stigahús. Grunnflötur hvers stigahúss verði að hámarki 3,0 x 3,0 m.
Þakkantar. Leyfilegt er að þakkantar nái allt að 3,3 m út fyrir byggingareit á langhliðum og 2,0 m á göflum.
Bílastæði: Kvaðir um bílastæði á þessari lóð eru sem hér segir: 1 bílastæði fyrir hverja 150 fm í vörugeymslum, 1 bílastæði fyrir hverja 50 fm á vörumeðhöndlunarsvæðum
og 1. bílastæði fyrir hverja 35 fm í skrifstofuhúsnæði.

Breyting á deiliskipulagi lóða Eimskips í Vatnagörðum vegna Sundabakka 2 og 4

DEILISKIPULAGSKILMÁLAR FYRIR BREYTINGU: DEILISKIPULAGSKILMÁLAR EFTIR BREYTINGU:

Gildandi deiliskipulag samþykkt í Borgarráði 15.05.2014 mkv. 1:2000 Deiliskipulagstillaga mkv. 1:2000

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur
meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. 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_.

Hluti af Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 -2030

ALMENNIR SKILMÁLAR:
1. Nýtingarhlutfall: Almennt skal miða við að nýtingarhlutfall á lóðum
og/ eða farmstöðvum skulu ekki vera hærri en 0,5, nema annað komi
fram í sérskilmálum einstakra lóða.

2: Innra skipulag lóða svo og stærðir húsa, athafnasvæði og
aðkomur skal unnið í samráði við Reykjavíkurhöfn og skal skipulag lagt
inn til samþykktar hjá hafnarstjórn og til kynningar hjá Borgarskipulagi
áður en lóðarhafi sækir um byggingarleyfi.

3. Bílastæði: Gerð er krafa um bílastæði á lóð miðað við skipulags- og
byggingarlög ásamt bílastæðareglum Reykjavíkurborgar 2. og 3. gr. frá
15. jan. 1987. Sé um frávik að ræða er vísað í 3. gr. reglna
Reykjavíkurborgar og gr.3.1.4. í skipulagsreglugerð nr. 400

1998. Viðmiðun
á hafnarsvæðum Reykjavíkurborgar er 1, bílastæði fyrir hverja 35 fm í
skrifstofuhúsnæði, 1 bílastæði fyrir hverja 100 fm í vörugeymslum og 1
bílastæði fyrir hverja 50 fm í öðru húsnæði. Á skipulagsuppdrætti er sýnd
möguleg staðsetning bílastæða.

4. Girðingar: Gert er ráð fyrir að lóðarhafi geti girt af lóð sína. Slíkar
girðingar eru háðar samþykki byggingaryfirvalda. Ennfremur skal
lóðarhafi leita samþykkis Reykjavíkurhafnar á girðingunni og hafa
samráð við nágranna. Sé þörf á lokaðri girðingu skal lóðarhafi sækja um
það sérstaklega til Reykjavíkurhafnar og skipulags- og byggingarnefndar
Reykjavíkur.

5. Frágnagur lóða skal vera í samræmi við skipulagsuppdrætti og
úthlutunarskilmála. Lóðarhafar skulu hafa samráð um frágang á
lóðamörkum.

6. Mæliblöð og hæðarblöð. Mæliblöð sýna nákvæma stærð lóðar svo
og hnit og mál ytri marka hennar. Þá sýna mæliblöð byggingarreit og
kvaðir ef einhverjar eru. Hæðarblöð sýna götu- og gangstéttarhæðir við
lóðarmörk, landhæðir og kóta aðalgólfa, frárennslislagnir og fl.

GREINARGERÐ
Í deiliskipulagsbreytingunni felst að:

Lóðirnar Sundabakki 2 og Sundabakki 4 eru sameinaðar í eina lóð. Nýtingarhlutfall og byggingamagn er óbreytt. Lóðastærð lagfærð til samræmis við fasteignaskrá

SÉRSKILMÁLAR FYRIR EINSTAKAR LÓÐIR:

Sundabakki 2
Leyfilegt er að byggja 1. hæða vörugeymsluhús á lóðinni. Þó eru milligólf leyfileg á allt að fjórðungi grunnflatar hússins. Nýtingarhlutfall er 0,6 að hámarki.
Landhæð við húsvegg (nema við Vatnagarða) er í kóta u.þ.b. 3,7
Hæð aðalgólfs er í kóta 5,0
Hámarkshæð byggingar er í kóta 23,7
Reyklúgur á þaki:
Stakstæðar reyklúgur á þaki mega ná allt að 0,3 m upp fyrir hármarkshæð byggingar þ.e. kóta 23,7. Reyklúgurnar mega vera allt að 48 talsins og hármaksstærð hverrar
fyrir sig er 1,5 m x 2,5 m. Styttri hliðin skal snúa að Vatnagörðum.
Stoðveggur og frágangur lands við Vatnagarða.
Meðfram Vatnagörðum skal byggja stoðvegg í vegglínu aðalhúss. Efri brún hans skal ekki vera lægri en í kóta 14,5. Fylla skal með jarðvegi milli húss og götu. Hæð
jarðvegs skal fylgja hæð kantsteins við götu, en sem næst efri brún stoðveggs þar sem gata liggur hærra í landi en efri brún stoðveggs. Ganga skal frá svæði milli húss og
götu með grasi og trjágróðri.
Neyðarstigahús við Vatnagarða. Byggingarreitur fyrir stigahús er sýndur á skipulagsuppdrætti 3,0 metra frá húshlið meðfram Vatnagörðum. Innan þessa reits má byggja allt
að 10 stakstæð stigahús. Grunnflötur hvers stigahúss verði að hámarki 3,0 x 3,0 m.
Þakkantar. Leyfilegt er að þakkantar nái allt að 3,3 m út fyrir byggingareit á langhliðum og 2,0 m á göflum.
Bílastæði: Kvaðir um bílastæði á þessari lóð eru sem hér segir: 1 bílastæði fyrir hverja 150 fm í vörugeymslum, 1 bílastæði fyrir hverja 50 fm á vörumeðhöndlunarsvæðum
og 1. bílastæði fyrir hverja 35 fm í skrifstofuhúsnæði.

Sundabakki 4
Leyfilegt er að byggja 1. hæða vörugeymsluhús á lóðinni. Þó eru milligólf leyfileg á allt að fjórðungi grunnflatar hússins. Nýtingarhlutfall er 0,6 að hámarki.
Landhæð við húsvegg (nema við Vatnagarða) er í kóta u.þ.b. 3,7
Hæð aðalgólfs er í kóta 5,0
Hámarkshæð byggingar er í kóta 23,7
Reyklúgur á þaki:
Stakstæðar reyklúgur á þaki mega ná allt að 0,3 m upp fyrir hármarkshæð byggingar þ.e. kóta 23,7. Reyklúgurnar mega vera allt að 48 talsins og hármaksstærð hverrar
fyrir sig er 1,5 m x 2,5 m. Styttri hliðin skal snúa að Vatnagörðum.
Stoðveggur og frágangur lands við Vatnagarða.
Meðfram Vatnagörðum skal byggja stoðvegg í vegglínu aðalhúss. Efri brún hans skal ekki vera lægri en í kóta 14,5. Fylla skal með jarðvegi milli húss og götu. Hæð
jarðvegs skal fylgja hæð kantsteins við götu, en sem næst efri brún stoðveggs þar sem gata liggur hærra í landi en efri brún stoðveggs. Ganga skal frá svæði milli húss og
götu með grasi og trjágróðri.
Neyðarstigahús við Vatnagarða. Byggingarreitur fyrir stigahús er sýndur á skipulagsuppdrætti 3,0 metra frá húshlið meðfram Vatnagörðum. Innan þessa reits má byggja allt
að 10 stakstæð stigahús. Grunnflötur hvers stigahúss verði að hámarki 3,0 x 3,0 m.
Þakkantar. Leyfilegt er að þakkantar nái allt að 3,3 m út fyrir byggingareit á langhliðum og 2,0 m á göflum.
Bílastæði: Kvaðir um bílastæði á þessari lóð eru sem hér segir: 1 bílastæði fyrir hverja 150 fm í vörugeymslum, 1 bílastæði fyrir hverja 50 fm á vörumeðhöndlunarsvæðum
og 1. bílastæði fyrir hverja 35 fm í skrifstofuhúsnæði.

Sundabakki 2 og 4

deiliskipulagsbreyting

ALMENNIR SKILMÁLAR:
1. Nýtingarhlutfall: Almennt skal miða við að nýtingarhlutfall á lóðum
og/ eða farmstöðvum skulu ekki vera hærri en 0,5, nema annað komi
fram í sérskilmálum einstakra lóða.

2: Innra skipulag lóða svo og stærðir húsa, athafnasvæði og
aðkomur skal unnið í samráði við Reykjavíkurhöfn og skal skipulag lagt
inn til samþykktar hjá hafnarstjórn og til kynningar hjá Borgarskipulagi
áður en lóðarhafi sækir um byggingarleyfi.

3. Bílastæði: Gerð er krafa um bílastæði á lóð miðað við skipulags- og
byggingarlög ásamt bílastæðareglum Reykjavíkurborgar 2. og 3. gr. frá
15. jan. 1987. Sé um frávik að ræða er vísað í 3. gr. reglna
Reykjavíkurborgar og gr.3.1.4. í skipulagsreglugerð nr. 400

1998. Viðmiðun
á hafnarsvæðum Reykjavíkurborgar er 1, bílastæði fyrir hverja 35 fm í
skrifstofuhúsnæði, 1 bílastæði fyrir hverja 100 fm í vörugeymslum og 1
bílastæði fyrir hverja 50 fm í öðru húsnæði. Á skipulagsuppdrætti er sýnd
möguleg staðsetning bílastæða.

4. Girðingar: Gert er ráð fyrir að lóðarhafi geti girt af lóð sína. Slíkar
girðingar eru háðar samþykki byggingaryfirvalda. Ennfremur skal
lóðarhafi leita samþykkis Reykjavíkurhafnar á girðingunni og hafa
samráð við nágranna. Sé þörf á lokaðri girðingu skal lóðarhafi sækja um
það sérstaklega til Reykjavíkurhafnar og skipulags- og byggingarnefndar
Reykjavíkur.

5. Frágnagur lóða skal vera í samræmi við skipulagsuppdrætti og
úthlutunarskilmála. Lóðarhafar skulu hafa samráð um frágang á
lóðamörkum.

6. Mæliblöð og hæðarblöð. Mæliblöð sýna nákvæma stærð lóðar svo
og hnit og mál ytri marka hennar. Þá sýna mæliblöð byggingarreit og
kvaðir ef einhverjar eru. Hæðarblöð sýna götu- og gangstéttarhæðir við
lóðarmörk, landhæðir og kóta aðalgólfa, frárennslislagnir og fl.

SÉRSKILMÁLAR FYRIR EINSTAKAR LÓÐIR:

Sundabakki 2 - 4
Leyfilegt er að byggja 1. hæða vörugeymsluhús á lóðinni. Þó eru milligólf leyfileg á allt að fjórðungi grunnflatar hússins. Nýtingarhlutfall er 0,6 að hámarki.
Landhæð við húsvegg (nema við Vatnagarða) er í kóta u.þ.b. 3,7
Hæð aðalgólfs er í kóta 5,0
Hámarkshæð byggingar er í kóta 23,7
Reyklúgur á þaki:
Stakstæðar reyklúgur á þaki mega ná allt að 0,3 m upp fyrir hármarkshæð byggingar þ.e. kóta 23,7. Reyklúgurnar mega vera allt að 48 talsins og hármaksstærð hverrar
fyrir sig er 1,5 m x 2,5 m. Styttri hliðin skal snúa að Vatnagörðum.
Stoðveggur og frágangur lands við Vatnagarða.
Meðfram Vatnagörðum skal byggja stoðvegg í vegglínu aðalhúss. Efri brún hans skal ekki vera lægri en í kóta 14,5. Fylla skal með jarðvegi milli húss og götu. Hæð
jarðvegs skal fylgja hæð kantsteins við götu, en sem næst efri brún stoðveggs þar sem gata liggur hærra í landi en efri brún stoðveggs. Ganga skal frá svæði milli húss og
götu með grasi og trjágróðri.
Neyðarstigahús við Vatnagarða. Byggingarreitur fyrir stigahús er sýndur á skipulagsuppdrætti 3,0 metra frá húshlið meðfram Vatnagörðum. Innan þessa reits má byggja allt
að 10 stakstæð stigahús. Grunnflötur hvers stigahúss verði að hámarki 3,0 x 3,0 m.
Þakkantar. Leyfilegt er að þakkantar nái allt að 3,3 m út fyrir byggingareit á langhliðum og 2,0 m á göflum.
Bílastæði: Kvaðir um bílastæði á þessari lóð eru sem hér segir: 1 bílastæði fyrir hverja 150 fm í vörugeymslum, 1 bílastæði fyrir hverja 50 fm á vörumeðhöndlunarsvæðum
og 1. bílastæði fyrir hverja 35 fm í skrifstofuhúsnæði.

Breyting á deiliskipulagi lóða Eimskips í Vatnagörðum vegna Sundabakka 2 og 4
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