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1

1 Forsendur breytingar 

Breyting er gerð á gildandi deiliskipulagi Klettasvæðisins sem samþykkt var í Borgarráði 

þann 10. janúar 2014 ásamt síðari breytingum. Breytingin varðar lóð nr. 7. við 

Klettagarða. 

Efnarás er með starfsleyfi á lóð Klettagörðum 7 fyrir móttöku, flokkun og pökkun spilliefna 

og annarra úrgagnsefna sem þurfa sérstaka meðhöndlun og forvinnslu fyrir endurvinnslu 

eða förgun. Deiluskipulagsbreyting felst í því að breyta notkunargildi lóðarinnar þar sem 

Efnarás getur ekki haft starfsemina sína á lóðinni með núverandi notkunargildi. Að öðru 

leiti gilda almennir skilmálar sem áður hafa verið samþykktir fyrir Klettagarðasvæðið. 

2 Klettagarðar 7 

Breyting er gerð á greinargerð deiliskipulags ( sem kemur fram á uppdrætti) . Engar 

breytingar eru gerðar á uppdrætti deiliskipulags 

2.1 Gildandi skipulag 

Í gildandi deiliskipulagi gilda eftirfarandi skilmálar um Klettagarð 7: 

Klettagarðar 7 

Skrifstofur og þjónusta 

Lóðarstærð ca. 3.926 m2.  Nýtingarhlutfall 0.50 

Hámarkskóti aðalgólfs ca. 4.1.   Mesta mænishæð 14.0   

2.2 Tilaga að breytingu 

Gerð er eftirfarandi breyting, breytingar í texta eru undirstrikaðar: 

Klettagarðar 7 

Blönduð starfsemi 

Lóðarstærð ca. 3.926 m2  Nýtingarhlutfall 0.50 

Hámarkskóti aðalgólfs ca. 4.1.   Mesta mænishæð 14.0 

2.3 Samræmi við Aðalskipulag Reykjavíkur 

Breytingin er í samræmi við Aðalskipulag og starfsemina á svæðinu. 

3 Umfang breytingar 

Umfang breytinga er talið óverulegt í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010. Tilaga að breytingum kemur ekki til með að hafa áhrif á einstaka aðila, þar 

sem svæðið er ætlað til athafnar- og iðnaðarstarfsemi í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-

2030.  

 

Samkvæmt ofangreindu fellur breytingartillagan undir skilgreiningu á óverulegri breytingu 

í skipulagslögum. 

4 Umhverfisáhrif 

Deiliskipulagsbreytingin er ekki háð lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana þar 

sem deiliskipulagið markar ekki stefnu um framkvæmdir sem eru skilgreindar í lögum um 

mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Í samræmi við 5. mgr. 12. gr. Skipulagslaga nr 

123/2010 er gerð grein fyrir helstu umhverfisáhrifum deiliskipulagsins.  
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Breyting á deiliskipulagi er ekki talin hafa neikvæð áhrif á umhverfi umfram það sem nú 

er til staðar á Klettagarðasvæðinu. Verið er að færa starfsemina á milli lóða. Frá 

Klettagörðum 9 til Klettagarða 7 

5 Samþykktir 

Deiluskipulagsbreyting þessi sem grenndarkynnt hefur verið skv. 2. mgr. 43. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br. frá ____ til ____ var samþykkt í sveitarstjórn 

þann___________ 2016. 

Samþykkt deiluskipulagsbreyting var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann ________ 

2016 


