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AFMÖRKUN DEILISKIPULAGSBREYTINGAR
Við deiliskipulagsbreytinguna verður til ný lóð. Hún 
nær til svæðis sem afmarkast af Kleppsmýrarvegi til 
suðurs, lóð Brúarvogs 1-3 til norðurs, Kjalarvogi til 
austurs og aðkomugötu á baklóð Brúarvogs 1-3 til 
vesturs. 

AÐALSKIPULAG
Eitt af grunnmarkmiðum Aðalskipulags Reykjavíkur 
(AR 2010-2030) er húsnæði fyrir alla. Í kaflanum 
Borg fyrir fólk kemur fram: „Leitast verði við að tryggja 
fjölbreytt framboð húsgerða og búsetukosta fyrir alla 
félagshópa.“

Reiturinn er á svæði sem er merkt Hafnir (H4) í AR 
2010-2030. Um hafnarsvæði Sundahafnar gildir 
eftirfarandi skilgreining: „H4. Sundahöfn (Klettasvæði, 
Vogabakki og Kleppsvík). Fjölbreytt flutningahöfn með 
farmstöðvar, gámavelli, vörugeymslur og vörudreif- 
ingu. Einnig aðstaða fyrir skemmtiferðaskip. Starf-
semi sem fellur undir skilgreiningu athafnasvæða, 
sbr. skipulagsreglugerð er almennt heimil. Einnig má 
gera ráð fyrir starfsemi sem fellur undir iðnaðarsvæði, 
sbr. skipulagsreglugerð, en tilgreina þarf þá starfsemi 
sérstaklega í deiliskipulagi. Ekki er gert ráð fyrir frekari 
uppbyggingu smásöluverslunar á svæðinu.“

GREINARGERÐ
Þó reiturinn sé skv. Aðalskipulagi skilgreindur sem 
hafnarsvæði, þá er hann innan deiliskipulags  
Vogabyggðar 1, en það deiliskipulag er að mestu 
skilgreint sem íbúðabyggð í Aðalskipulagi. Afmörkun 
deiliskipulagsins byggir m.a. á þeim rökum að svæðið 
myndar heildstæða einingu íbúðabyggðar. Auk þess 
er hér ekki um að ræða hefðbundna varanlega búsetu 
á lóðinni. 

DEILISKIPULAG
Í gildi er deiliskipulag Vogabyggð 1, samþykkt í  
Borgarráði 28. september 2017 og með auglýsingu 
um gildistöku breytingarinnar birta í B-deild Stjórnar-
tíðinda þann 24. nóvember 2017. Í gildandi deili- 
skipulagi er svæðið ekki sérstaklega skilgreint. 
Svæðið er ekki á skilgreindri lóð.

NÚVERANDI STAÐA
Svæðið sem um ræðir er tún á borgarlandi og ekki í 
neinni formlegri notkun. 

ALMENNIR SKILMÁLAR 
Sjá nánar gildandi deiliskipulag Vogabyggð 1, 
samþykkt í Borgarráði 28. september 2017. 

Gera skal ráð fyrir að yfirborð lóðar verði gegndræpt, 
sbr. skilmála í gildandi deiliskipulagi. 

LÝSING DEILISKIPULAGSBREYTINGAR
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar leitast eftir að koma 
fyrir smáhýsum á völdum stöðum í borginni sem 
búsetuúrræði fyrir skjólstæðinga sína. Áætlað er 
að koma fyrir allt að þremur smáhýsum á nýrri lóð. 
Ekki er gert ráð fyrir að búseta sé varanleg notkun á 
lóðinni. 

SÉRSKILMÁLAR
Ný lóð verður til við deiliskipulagsbreytinguna. 
Stærð lóðar er 1500 m2

Gert er ráð fyrir allt að þremur smáhýsum á lóðinni.
Húsin eru allt að 35 m2 að stærð en auk þess er 
heimilt að gera skyggni yfir inngöngum. 
Hámarkshæð húsa er 3,5m frá gólfkóta. 
Gólfkóti húsa verður í u.þ.b. sama plani og aðliggjandi 
umhverfi. 
Nýtingarhlutfall er 0,07.

Leitast skal við að staðsetja húsin með bili á milli 
þeirra, eða það sem hentar skjólstæðingum, svo hvert 
og eitt þeirra hafi möguleika á skjólsælu og og sólríku 
útisvæði. Sjá leiðbeinandi uppröðun á skýringar- 
uppdrætti. 

Sorpskýli verður sameiginlegt fyrir smáhýsi innan 
lóðar. Það skal vera aðgengilegt og snyrtilega frá-
gengið. 

Gera skal ráð fyrir trjám og gróðri við hönnun lóðar- 
innar. Frágangur verður snyrtilegur og hæfir íbúðar-
húsnæði, með hellulögðum gangstígum og gras- 
þökum. 
Æskilegt er að gróðursetja tré umhverfis alla lóðina til 
að gefa skjól og mýkja ásýnd. 

Gera skal grein fyrir hljóðvist á svæðinu og tryggja með 
aðgerðum að hljóðstig verði innan marka sem hæfir 
íbúðarhúsnæði samkvæmt gildandi reglugerð. 
Ef hljóðstig fer yfir LAeq = 65 dB við húshliðar gildir 
hljóðvistarstaðallinn ÍST 45:2016 í stað viðmiðunar-
marka reglugerðarinnar (sbr. reglugerð um hávaða nr. 
724/2008, 1. mgr. 5. gr.).

Heimilt er að reisa hljóðvegg meðfram lóðarmörkum til 
að tryggja viðunandi hljóðvist ef þörf krefur. 

Gert er ráð fyrir að lóð sé afmörkuð með girðingu eða 
gróðri.

Gerður er fyrirvari um kvaðir vegna lagna á lóðinni. 

Aðgengi gangandi, hjólandi og akandi skal vera greitt 
inn á lóðina. Tengingar inn á lóðina skulu vera frá 
aðkomugötu á baklóð Brúarvogs 1-3, sem liggur frá 
Kleppsmýrarvegi, auk þess sem heimilt er að hafa  
aðgengi fyrir gangandi og hjólandi frá Kleppsmýrarvegi. 

Ekki er gert ráð fyrir bílastæðum á lóðinni en tryggja 
skal aðkomu sorphirðu- og neyðarbíla. 

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__.
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