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Í þessum kafla er að finna skilgreiningar landnotkunar 
sem settar eru fram á skipulagsuppdráttum, sérákvæði um 
landnotkun einstakra svæða, sértæk ákvæði um starfsemi 
og tímabundin stefnuákvæði. Kaflinn er í heild sinni, líkt og 
skipulagsuppdrættirnir, bindandi hluti aðalskipulagsins.

Framsetning
Framsetning á þéttbýlisuppdrætti er í meginatriðum í 

samræmi við skilgreiningu og ákvæði skipulagsreglugerðar 
nr. 90/2013. Gerð er grein fyrir almennum frávikum frá 
skilgreiningum skipulagsreglugerðar í textanum hér að 
neðan. Í köflum um atvinnusvæði í Skapandi borg,  opin 
svæði í Náttúra, Landslag og Útivist og köflum um einstaka 
borgarhluta er stefnu um landnotkun lýst nánar.

Landnotkunarsvæði í aðalskipulagi eru almennt 
mörkuð í nokkuð grófum dráttum enda gert ráð fyrir að 
mögulegt sé að afmarka landnotkun nánar í hverfis- og 
deiliskipulagi. Mörk landnotkunarsvæða ákvarðast af 
götum fremur en lóðamörkum innan götureita. Í samræmi 
við þessa framsetningu eru ekki sýnd hús eða lóðamörk á 
grunni uppdráttarins. Á svæðum í jaðri borgarinnar, utan 
núverandi þéttbýlis þar sem ekki er risin byggð, er mörk 

landnotkunarsvæða dregin enn grófari dráttum og ber 
að hafa það í huga við túlkun á aðalskipulaginu og þegar 
gætt er að samræmi við skipulagsáætlanir á efri og neðri 
skipulagsstigum.

Íbúðarbyggð (ÍB)
Svæði fyrir íbúðarhúsnæði og nærþjónustu sem 

því tengist, auk minniháttar atvinnustarfsemi sem 
samrýmist búsetu eftir því sem nánar er kveðið á um 
í stefnu skipulagsins. (gr. 6.2.a. í skipulagsreglugerð).

Á íbúðarsvæðum er almennt gert ráð fyrir íbúðarbyggð 
ásamt tilheyrandi nærþjónustu.* Helstu þjónustukjarnar 
og stofnanir og útivistarsvæði eru afmörkuð sérstaklega á 
uppdrætti. 

Innan skilgreindra íbúðarsvæða er mögulegt að gera 
ráð fyrir fjölbreyttri atvinnustarfsemi enda sé um að ræða 
þrifalega starfsemi sem ekki veldur ónæði, sbr. nánari stefna 
í Skipulagi borgarhluta og/eða í hverfis- og deiliskipulagi. 
Fjölbreyttari landnotkun er ennfremur almennt heimil í 
íbúðarbyggð sem fellur undir skilgreininguna aðalgata 
eða nærþjónustukjarnar.

Meðfram aðalgötum (sjá mynd 1) er heimil fjölbreyttari 

landnotkun, þó grunn skilgreining lóða við götuna 
sé íbúðarsvæði. Hér er einkum um að ræða starfsemi 
sem fellur undir flokkana verslun og þjónusta (VÞ, að 
skemmtistöðum undanskyldum) og samfélagsþjónusta 
(S). Verslun og þjónusta á jarðhæðum  getur verið 
heimil, svo og  mögulega veitingastaðir í flokki I og II og 
gististaðir í flokki II-III. Opnunartími allra veitingastaða 
skal  takmarkast við kl. 23. Breytt notkun í þessa veru í 
fjöleignarhúsi er háð samþykki meðeigenda, sbr. ákvæði 
laga um fjöleignarhús. Rýmri heimildir um landnotkun 
gilda eingöngu um hús sem standa við viðkomandi 
aðalgötu og ná einkum til jarðhæða þegar um verslun,  
þjónustu og veitingastaði er að ræða. Ef þörf krefur eru sett 
nánari ákvæði um landnotkunarheimildir við aðalgötur í 
hverfis- og eða deiliskipulagi.

Gerð er grein fyrir helstu uppbyggingarsvæðum 
íbúðarbyggðar og blandaðrar byggðar í kaflanum Borgin 
við Sundin  (sjá mynd 13) og í köflunum um einstaka 
borgarhluta. Ekki er sett fram bindandi stefna um 
uppbyggingu sem nemur færri en 50 almennum íbúðum 
(120 m2 að meðaltali) eða uppbyggingu með sambærilegu 
byggingarmagni (6000 m2) smáíbúða (nemendaíbúða) 

eða atvinnuhúsnæðis. Í hverfisskipulagi verða kannaðir 
frekar þéttingarmöguleikar innan íbúðarsvæða. 

Í Skipulagi borgarhluta er gerð grein fyrir núverandi og 
fastmótaðri íbúðarbyggð. Í fastmótaðri byggð má þó gera 
ráð fyrir breytingum á núverandi húsnæði, viðbyggingum 
og öðrum endurbótum, svo og nýbyggingum eftir því sem 
ákveðið er í hverfis- og/eða deiliskipulagi.

*Undir nærþjónustu getur, auk opinberrar grunnþjónustu 
og dagvöruverslana, m.a. fallið almenn þjónustustarfsemi (s.s. 
hárgreiðsla), veitingastaðir í flokki I og eftir atvikum í flokki II, 
menningarhús, íþróttahús, gallerí og þrifalegur smáiðnaður

Samfélagsþjónusta (S)
Svæði fyrir stofnanir og fyrirtæki sem óháð 

eignaraðild veita almenna þjónustu við  samfélagið, 
svo sem menntastofnanir, heilbrigðisstofnanir, 
menningarstofnanir, félagslegar  stofnanir, 
trúarstofnanir og aðrar  þjónustustofnanir ríkis, 
sveitarfélaga eða annarra aðila. (gr. 6.2.d. í 
skipulagsreglugerð).

Á þéttbýlisuppdrætti og landnotkunarkortum fyrir 
einstaka borgarhluta er gerð grein fyrir svæðum fyrir helstu 

stofnanir sem þjóna viðkomandi skólahverfi, borgarhluta 
eða stærra svæði, s.s. grunnskólar, framhaldsskólar-, 
trúarstofnanir  og heilbrigðisstofnanir. 

Samfélagsþjónusta er einnig almennt heimil á 
miðsvæðum og verslunar- og þjónustusvæðum og getur 
verið heimil á opnum svæðum (OP) ef gerð er grein fyrir 
henni í hverfis- og/eða deiliskipulagi. Samfélagsþjónusta 
er telst grunnþjónusta fyrir viðkomandi hverfi er einnig 
heimil í íbúðarbyggð og samfélagsþjónusta er almennt 
heimil við aðalgötur og í skilgreindum kjörnum innan 
íbúðarbyggðar.

Byggingarmagn, nýtingarhlutfall og nánari 
ákvarðanir um landnotkunarheimildir á svæðum fyrir 
samfélagsþjónustu er almennt ákveðið í hverfis- og/eða 
deiliskipulagi nema annað sé tilgreint. Á svæði Landspítala-
Háskólasjúkrahúss (S2) er gert ráð fyrir nettóaukningu 
byggingarmagns uppá 150 þúsund fermetra og þá eru 
undanskilin bílastæðahús.

Á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulagsins eru eftirfarandi 
svæði fyrir samfélagsþjónusta merkt sérstaklega. Einkum 
eru merkt svæði samfélagsþjónustu sem þjónar útfyrir 

viðkomandi hverfi eða borgarhluta og hefur þýðingu á 
landsvísu. Mikilvægar menntastofnanir er einnig að finna 
innan miðsvæða/miðborgar, s.s. Háskólinn í Reykjavík, 
Listaháskóli Íslands, Menntaskólinn í Reykjavík og 
Kvennaskólinn.

S1. Háskóli Íslands
Nánari stefna um landnotkun og starfsemi í hverfis- og/

eða deiliskipulagi. Sjá einnig Skipulag borgarhluta. Þéttleiki 
nýrrar byggðar taki almennt mið af yfirbragði núverandi 
byggðar og nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. 
ákvarðanir þar um í hverfis- og eða deiliskipulagi. Stærð 
svæðis 25 ha.

S2. Landspítali-háskólasjúkrahús
Nánari stefna um landnotkun og starfsemi í 

deiliskipulagi. Þéttleiki nýrrar byggðar taki mið af gildandi  
deiliskipulagi. Á svæðinu er gert ráð fyrir nettóaukningu 
byggingarmagns uppá 150 þúsund fermetra og þá eru 
undanskilin bílastæðahús. Stærð svæðis 15 ha.

S3. Hallgrímskirkja/Iðnskólinn í Reykjavík
Nánari stefna um landnotkun og starfsemi í hverfis- og/

eða deiliskipulagi. Sjá einnig Skipulag borgarhluta. Þéttleiki 
nýrrar byggðar taki almennt mið af yfirbragði núverandi 
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Mynd 1. Aðalgötur innan íbúðarbyggðar, ásamt skilgreindum kjörnum (sjá Kaupmanninn á horninu og nánar lista yfir nærþjónustukjarna í Skipulagi borgarhluta).Mynd: Árni Geirsson
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byggðar og nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. 
ákvarðanir þar um í hverfis- og eða deiliskipulagi. Stærð 
svæðis 6,5 ha.

S4. Tækniskóli í Íslands
Nánari stefna um landnotkun og starfsemi í hverfis- og/

eða deiliskipulagi. Sjá einnig Skipulag borgarhluta. Þéttleiki 
nýrrar byggðar taki almennt mið af yfirbragði núverandi 
byggðar og nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. 
ákvarðanir þar um í hverfis- og eða deiliskipulagi. Stærð 
svæðis 7,0 ha.

S5. Menntaskólinn við Hamrahlíð
Nánari stefna um landnotkun og starfsemi í hverfis- og/

eða deiliskipulagi. Sjá einnig Skipulag borgarhluta. Þéttleiki 
nýrrar byggðar taki almennt mið af yfirbragði núverandi 
byggðar og nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. 
ákvarðanir þar um í hverfis- og eða deiliskipulagi. Stærð 
svæðis 7,8 ha.

S6. Verslunarskóli Íslands
Nánari stefna um landnotkun og starfsemi í hverfis- og/

eða deiliskipulagi. Sjá einnig Skipulag borgarhluta. Þéttleiki 
nýrrar byggðar taki almennt mið af yfirbragði núverandi 
byggðar og nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. 
ákvarðanir þar um í hverfis- og eða deiliskipulagi. Stærð 
svæðis 1,4 ha.

S7. Ármúlaskóli
Nánari stefna um landnotkun og starfsemi í hverfis- og/

eða deiliskipulagi. Sjá einnig Skipulag borgarhluta. Þéttleiki 
nýrrar byggðar taki almennt mið af yfirbragði núverandi 
byggðar og nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. 
ákvarðanir þar um í hverfis- og eða deiliskipulagi. Stærð 
svæðis 4,0 ha.

S8. Menntaskólinn við Sund
Nánari stefna um landnotkun og starfsemi í hverfis- og/

eða deiliskipulagi. Sjá einnig Skipulag borgarhluta. Þéttleiki 
nýrrar byggðar taki almennt mið af yfirbragði núverandi 
byggðar og nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. 

ákvarðanir þar um í hverfis- og eða deiliskipulagi. Stærð 
svæðis 3,0 ha.

S9. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Nánari stefna um landnotkun og starfsemi í hverfis- og/

eða deiliskipulagi. Sjá einnig Skipulag borgarhluta. Þéttleiki 
nýrrar byggðar taki almennt mið af yfirbragði núverandi 
byggðar og nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. 
ákvarðanir þar um í hverfis- og eða deiliskipulagi. Stærð 
svæðis 3,9 ha.

S10. Borgarholtsskóli
Nánari stefna um landnotkun og starfsemi í hverfis- og/

eða deiliskipulagi. Sjá einnig Skipulag borgarhluta. Þéttleiki 
nýrrar byggðar taki almennt mið af yfirbragði núverandi 
byggðar og nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. 
ákvarðanir þar um í hverfis- og eða deiliskipulagi. Stærð 
svæðis 3,7 ha.

S11. Fangelsi í Hólmsheiði
Nánari stefna um landnotkun og byggingarmagn 

í deiliskipulagi. Sjá einnig Skipulag borgarhluta. Stærð 
svæðis 3,5 ha.

S12. Laugardalshöll
Einkum stofnanir og skrifstofur í tengslum við 

íþróttastarfsemi og útivist á svæðinu. Þéttleiki nýrrar 
byggðar taki almennt mið af yfirbragði núverandi byggðar 
og nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. ákvarðanir 
þar um í hverfis- og eða deiliskipulagi. Sjá einnig Skipulag 
borgarhluta. Stærð svæðis 7,3 ha.

S13. Borgarspítalareitur
Gert ráð fyrir starfsemi á sviði heilbrigðismála, 

hjúkrunarheimili, verslun og þjónustu, stofnunum og 
íþróttamannvirkjum. Ennfremur er gert ráð fyrir breyttri 
landnotkun á jaðri svæðisins til suðurs og austurs og 
þar verði þróuð íbúðarbyggð. Þéttleiki nýrrar byggðar 
taki almennt mið af yfirbragði núverandi byggðar og 
nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. ákvarðanir þar 
um í hverfis- og eða deiliskipulagi. Sjá einnig Skipulag 

borgarhluta. Stærð svæðis 8,8 ha.
S14. Arnarholt
Samfélagsþjónusta, ásamt íbúðarhúsnæði. Ekki er 

gert ráð fyrir frekari uppbyggingu á svæðinu fyrr en að 
lokinni hverfisskipulagsvinnu og/eða deiliskipulagi fyrir 
Grundarhverfi og nágrenni. Stærð svæðis 10 ha.

Verslun og þjónusta (VÞ)
Svæði þar sem gert er ráð fyrir verslun og 

þjónustu, þ.m.t. hótelum, gistiheimilum, gistiskálum, 
veitingahúsum og skemmtistöðum.

(gr. 6.2.c. í skipulagsreglugerð).

Á verslun- og þjónustusvæðum í Reykjavík er gert ráð 
fyrir fjölþættri verslun- og þjónustu og veitingastöðum. 
Veitinga- og skemmtistaðir í flokki III eru þó ekki heimilir 
og ekki gististaðir í flokki IV og V. Íbúðir geta verið 
heimilar, einkum á efri hæðum bygginga á verslunar- og 
þjónustusvæðum. 

Í aðalskipulaginu eru skilgreindir eftirfarandi gerðir 
af verslunar- og þjónustukjörnum (sjá nánar í kaflanum 
Kaupmaðurinn á horninu og í köflum um borgarhlutana.

Borgarhlutakjarnar. Fjölbreytt verslun og þjónusta, 
með  úrvali sérvöruverslana og veitingastaða (flokkar I,II 
og III), sem þjóna heilum borgarhluta eða stærra svæði.  Í 
borgarhlutakjörnum geta einnig verið skrifstofur, íbúðir, 
einkum á efri hæðum bygginga, og fjölbreytt starfsemi. 
Borgarhlutakjarnar eru skilgreindir sem miðsvæði (M). 

Hverfiskjarnar. Kjarni með stærri matvöruverslunum 
og  fjölbreyttri verslun og þjónustu sem þjónar heilu hverfi.  
Veitingastaðir í flokki I og II eru heimilir í hverfiskjörnum, 
svo og gististaðir í flokki I-III. Íbúðir á efri hæðum bygginga 
eru heimilar. Hverfiskjarnar eru skilgreindir sem Verslun og 
þjónusta (VÞ)

Nærþjónustukjarnar. Kaupmaðurinn á horninu. 
Minni matvöruverslanir, bakarí, fiskbúðir og annað 
til daglegra þarfa innan hverfa. Íbúðir geta verið á 

efri hæðum viðkomandi bygginga. Veitingastaði 
í flokki I og II má heimila og gististaði í flokki I-III. 
Opnunartími allra veitingastaða skal  takmarkast við kl. 
23. Nærþjónustukjarnar eru að jafnaði ekki skilgreindir 
sérstaklega á uppdrætti aðalskipulags sem verslun og 
þjónusta (VÞ) og eru því skilgreindir sem íbúðarbyggð 
í aðalskipulagi. Staðsetning þeirra er tilgreind á korti 
í kaflanum Kaupmaðurinn á horninu (sjá einnig nánari 
lýsingu í Skipulag borgarhluta). 

Stórmarkaðir (kjarnar við stofnbrautir): Rýmisfrekar 
verslanir, dagvöru- og sérvöruverslanir. Stórmarkaðir 
skulu einkum vera á miðsvæðum. Íbúðir eru ekki heimilar 
á slíkum svæðum. Stórmarkaðir eru að svæðum sem 
skilgreind eru sem miðsvæði (sjá M9).

Miðborg og miðsvæði (M)
Svæði fyrir verslunar- og þjónustustarfsemi 

og stjórnsýslu sem þjónar heilu landsvæði, 
þéttbýlisstað eða fleiri en einu bæjarhverfi, svo 
sem verslanir, skrifstofur, þjónustustofnanir,  hótel, 
veitinga- og gistihús, menningarstofnanir og önnur 
hreinleg atvinnustarfsemi sem talin  er samræmast 
yfirbragði og eðli starfsemi miðsvæðis. (gr. 6.2.b. í 
skipulagsreglugerð).

Á miðsvæðum er fyrst og fremst gert ráð fyrir verslunar- 
og þjónustustarfsemi,  stjórnsýslu og skrifstofum en 
einnig íbúðum, einkum á efri hæðum bygginga. Miðsvæði 
þjóna ýmist öllu landinu, höfuðborgarsvæðinu öllu eða 
nokkrum íbúðarhverfum. Á miðsvæðum fer almennt 
fram fjölbreyttari starfsemi en rúmast á verslunar- og 
þjónustusvæðum (VÞ). 

Veitingastaðir í flokki I, II og III eru almennt heimilir 
svo og gististaðir í flokki I-V. Takmarkanir varðandi 
veitingastaði og gististaði eru tilgreindar í skilgreiningum 
fyrir einstök svæði

Í aðalskipulaginu eru miðsvæði borgarinnar flokkuð 

niður eftir stefnu um meginstarfsemi. Um hvert svæði 
gildir ákveðin stefnumörkun og grundvallast hún á 
mismunandi hlutverki þeirra og staðsetningu í borginni. 
Miðborgin er skilgreind í grunninn sem miðsvæði, sbr. 
skipulagsreglugerð, en vegna sérstöðu hennar fær hún 
sérstaka merkingu á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulagsins 
og landnotkunarkorti borgarhlutans. Sjá nánar um stefnu 
fyrir miðborgina og miðsvæði í kaflanum Skapandi borg, 
Miðborg og Miðsvæði og nánari skilgreiningar í Skipulagi 
borgarhluta.

Eftirfarandi miðsvæði fá sértæka skilgreiningu (sjá 
þéttbýlisuppdrátt):

Miðborgin og miðborgarás (M1-M4)
Miðborg og nokkur miðsvæði eru skilgreind sem 

meginkjarni (sbr. hugtakið landskjarni samkvæmt 
svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðinu). Þar er starfsemi 
sem þjónar  landinu í heild sinni, stjórnsýslu ríkisins, 
ráðuneyti, stjórnsýslu- og menningarstofnanir, mennta- 
og heilbrigðisstofnanir og höfuðstöðvar verslunar og 
viðskipta. Auk þess að þjóna öllu landinu er meginkjarna 
ætlað að þjóna nærliggjandi  svæðum, borgarhlutum 
og hverfum. Svæði innan meginkjarna eru nefnd M1 og 
M2. Þau mynda ásamt svæðum M3 og M4 þróunarásinn 
Örfirisey-Keldur.

M1. Miðborgin 
Í miðborginni  fer fram  starfsemi sem þjónar landinu í 

heild, svo sem á sviði stjórnsýslu, viðskipta og menningar. 
Einnig myndar miðborgin meginkjarna smásöluverslunar, 
sértækrar þjónustu, afþreyingar og ferðaþjónustu. Efla 
skal miðborgina sem kjarna stjórnsýslu, menningar, 
ferðaþjónustu, verslunar og þjónustu auk fjölbreyttrar 
íbúðarbyggðar. Miðborgin verði ávallt fyrsti valkostur 
við staðarval stjórnsýslu- og menningarstofnana ríkis 
og borgar. Á jaðarsvæðum miðborgar, til austurs 

og vesturs, verði lögð sérstök áhersla á  fjölbreytta 
starfsemi, s.s. á sviði nýsköpunar, hönnunar, lista, 
matarmenningar og  menningartengdrar ferðaþjónustu 
auk hótela og gistiheimila. Tryggð verði vaxtarskilyrði fyrir 
kjarnastarfsemi miðborgarinnar og þar með fjölgun starfa 
og íbúa í miðborginni. 

Miðborginni er skipt í eftirfarandi undirsvæði: 
M1a. Miðborgarkjarni
Í miðborgarkjarnanum má finna lykilstofnanir 

stjórnsýslu, menningar og mennta, líflegustu 
verslunargötur landsins, litríka flóru veitingastaða auk 
fjölbreyttrar sérfræðiþjónustu. Sérstök áhersla er á 
smásöluverslun auk veitingastarfsemi og afþreyingu 
sem og þjónustu lykilstofnana stjórnsýslu, menningar 
og mennta. Á jarðhæðum eru verslunar-, veitinga- 
og menningar-, félags- og þjónustustarfsemi opin 
almenningi í forgangi, en á efri hæðum skrifstofu- 
og íbúðarhúsnæði auk gistiþjónustu. Til þess að efla 
smásöluverslun staðbundið í miðborgarkjarnanum, stuðla 
að fjölbreyttri starfsemi og lifandi almenningsrýmum 
eru ákvæði um útlit og starfsemi við götuhliðar í 
miðborgarkjarna. Almennar veitingaheimildar miðsvæða 
gilda í miðborgarkjarna en á afmörkuðu svæði eru rýmri 
veitingaheimildir. Sjá nánar kaflann Sérstök ákvæði um 
starfsemi. 

Frekari markmið um þróun miðborgarkjarnans eru 
sett fram í kaflanum Miðborgin í Borg fyrir fólk

M1b. Blönduð miðborgarbyggð . Skrifstofur og 
þjónusta

Markmiðið er að efla fjölbreytta atvinnu- og 
þjónustustarfsemi sem fellur að íbúðarbyggð. Gert er ráð 
fyrir stofnunum og skrifstofum og sérhæfðri þjónustu, 
þ.m.t. gistiþjónustu. Íbúðir eru heimilar, einkum á efri 
hæðum húsnæðis. Við jarðhæðir með götuhliðastýringu 
er verslunar- og þjónustustarfsemi opin almenningi í 
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forgangi. Almennar  veitingaheimildir miðsvæða gilda á 
svæðinum. Sjá nánar kaflann Sérstök ákvæði um starfsemi.  
Frekari markmið um þróun svæðisins eru sett fram í 
kaflanum Miðborgin í Borg fyrir fólk

M1c. Blönduð miðborgarbyggð. Íbúðarbyggð
Á svæðinu er lögð áhersla á að vernda og 

styrkja íbúðarbyggð og hverfisanda en um leið að 
efla verslunar- atvinnu- og þjónustustarfsemi sem 
fellur að íbúðarbyggð. Hlutfall íbúðarhúsnæðis skal 
vera að lágmarki 40%  landnotkunar á svæðinu. 
Íbúðir skulu almennt vera til heilsársbúsetu, Heimildir 
um íbúðarhúsnæði sem sérstaklega er ætlað til 
útleigu til ferðamanna, skal skilgreina í deiliskipulagi. 
Ef íbúðir eru í sama húsnæði og atvinnustarfsemi skal 
íbúðarhúsnæðið ávallt vera á efri hæðum. Á svæðinu 
gilda takmarkaðar veitingaheimildir miðasvæða, en á  
götureitum þar sem íbúðarbyggð er yfir 90% landnotkunar 
(miðað við brúttógólfflöt samkvæmt fasteignaskrá) 
takmarkast heimildir við flokk I og II Við jarðhæðir með 
götuhliðastýringu er verslunar- og þjónustustarfsemi opin 
almenningi í forgangi, sjá nánar ákvæði um götuhliðar. Sjá 
nánar kaflann Sérstök ákvæði um starfsemi. Frekari 
markmið um þróun svæðisins eru sett fram í kaflanum 
Miðborgin í Borg fyrir fólk

M2. Hlemmur-Grensás (M2a-M2g). 
Fyrst og fremst rýmisfrekar smásöluverslanir, 

skrifstofur, stofnanir, ýmis ráðgjafar- og þjónustufyrirtæki, 
hótel og veitingastaðir. Í Múlum er auk þess gert ráð fyrir 
léttum iðnaði eins og útgáfustarfsemi, prentiðnaði og 
verkstæðum. Annar iðnaður er almennt  víkjandi. Þar sem 
aðstæður leyfa er íbúðarhúsnæði heimilt, einkum á efri 
hæðum bygginga, samanber  nánari ákvæði þar um hér 
að neðan. 

M2a og M2b. Holt-Laugavegur. Fyrst og fremst 
rýmisfrekar smásöluverslanir, skrifstofur, stofnanir, ýmis 
ráðgjafar- og þjónustufyrirtæki, hönnunarfyrirtæki og 
handverk, hótel og veitingastaðir. Þar sem aðstæður leyfa 
er íbúðarhúsnæði heimilt, einkum á efri hæðum bygginga. 

M2c,d,e,f,g. Múlar-Suðurlandsbraut-
Laugardalur.  Einkum gert ráð fyrir skrifstofum, 
rýmisfrekri smásöluverslun, stofnunum, ráðgjafar- og 
þjónustufyrirtækjum, fjármálastarfsemi, veitingastöðum 
og hótelum. Léttur iðnaður er heimill á svæðum M2c-e, 
s.s. prentiðnaður og verkstæði, þar sem aðstæður leyfa. 
Íbúðarhúsnæði er heimilt á efri hæðum bygginga enda 
verði tryggð viðeigandi gæði á lóðum viðkomandi 
bygginga, samanber nánari ákvæði þar um í deiliskipulagi. 
Á svæði M2f, Blómavalsreit (þéttingarreitur nr. 28, sjá Borgin 
við Sundin), er heimilt að byggja eingöngu íbúðarhúsnæði. 
Á svæði M2g er gert ráð fyrir blöndu verslunar, þjónustu, 
skrifstofa og íbúða. Lágreist byggð (2-4 hæðir) sem 
fellur að götumynd Suðurlandsbrautar og með opnum 
sjónásum til dalsins. Mögulegt byggingarsvæði er háð því 
að Suðurlandsbraut verði endurhönnuð og skal miða við 
að ekki verði gengið á græn útivistar- og íþróttasvæði í 
Laugardalnum. 

M3. Skeifan-Sogamýri (M3a, M3b). 
Miðsvæði (M3a,b). Einkum gert ráð fyrir verslun og 

þjónustu, skrifstofum, stofnunum og íbúðum. Léttur 
iðnaður er heimill, en iðnaðarstarfsemi skal almennt vera 
víkjandi. Á svæði M3b er heimilt að byggja hjúkrunaríbúðir 
og íbúðir fyrir aldraða.

M4. Höfðar-Keldur (M4a,4b,4c, 4d). 
Fyrst og fremst gert ráð fyrir rýmisfrekum verslunum, 

heildsölum og skrifstofum. Léttur iðnaður og verkstæði 
eru leyfð. Að öllu jöfnu er ekki gert ráð fyrir íbúðarhúsnæði, 
gistiheimilum eða hótelum, nema það sé sérstaklega 
tilgreint í deiliskipulagi. Á svæði 4c (Keldur), næst 

Húsahverfi er þó gert ráð fyrir íbúðarbyggð. Gera skal 
grein fyrir nýjum matvöruverslunum í deiliskipulagi.

*Matvöruverslun merkir hér verslanir sem selja neysluvörur til 
daglegra þarfa í öllum helstu vöruflokkum. Minni dagvöruverslanir 
s.s. bakarí, fiskbúðir, kjötbúðir og aðrar ferskvöruverslanir eru hér 
undanskyldar.

M5. Vatnsmýrin 
Á miðsvæðum M5 er einkum gert ráð fyrir 

rannsóknastarfsemi, hátækni- og þekkingarfyrirtækjum og 
háskólum. Stofnanir og þjónusta tengd þessari starfsemi 
er heimil, s.s.  hótel, veitingastarsemi og sérhæfð þjónusta. 
Íbúðir eru einnig heimilar á þessum svæðum, einkum á efri 
hæðum. Óheimilt er að reka matvöruverslanir á svæðunum 
nema það sé sérstaklega tekið fram í deiliskipulagi, að það 
sé heimilt.

M5a. Vísindagarðar. Einkum stofnanir, 
háskólastarfsemi, hátækni, skrifstofuhúsnæði og 
námsmannaíbúðir. Randbyggð sem tekur mið af 
framtíðarskipulagi Vatnsmýrar, varðandi gerð gatnakerfis 
og yfirbragð. 

M5b. BSÍ-reitur. Einkum verslun, þjónusta og 
skrifstofur, auk samgöngumiðstöðvar. Mikilvægt er að á 
svæðinu byggist upp fjölbreytt starfsemi og þjónusta sem 
styður við og þróast samhliða uppbyggingu miðstöðvar 
fyrir almenningssamgöngur. Við gerð deiliskipulags á 
svæðinu verði haft samráð við Landspítala og Háskóla 
Íslands.

M5c. Háskólinn í Reykjavík. Á svæðinu er einkum  
gert ráð fyrir háskólastarfsemi, rannsóknastofnunum og 
hátækni- og þekkingarfyrirtækjum, auk íbúðarhúsnæðis 
fyrir nemendur.

M5d. Hlíðarendi. Svæði fyrir íbúðir og skrifstofur, auk 
verslunar og þjónustu, í næsta nágrenni við íþróttasvæði 
Vals. Áhersla er á 3-5 hæða randbyggð og borgargötur. 

Landnotkun, þéttleiki, gatnakerfi og yfirbragð svæðisins 
tekur mið af heildarskipulagi Vatnsmýrarinnar, sjá  kafla 
um Vatnsmýri.

M5e. Miðsvæði við LSH-reit. Randbyggð við 
Hringbraut. Einkum skrifstofur, verslun og þjónusta. Við 
þróun byggðar á svæðinu verði tekið tillit til nálægðar við 
Landspítala og Háskóla Íslands. Þéttleiki á svæðinu taki mið 
af þéttleika á lóð LSH og verði ákvarðaður í deiliskipulagi.

M6. Borgartún (M6a), Kirkjusandur (M6b)
Einkum gert ráð fyrir skrifstofum á sviði fjármála, 

ráðgjafar og stjórnsýslu. Stofnanir og þjónusta tengd 
þessari starfsemi, s.s.  hótel, veitingastarfsemi og sérhæfð 
þjónusta er heimil. Íbúðir er heimilar á þessum svæðum, 
einkum á efri hæðum bygginga. Óheimilt er að reka 
matvöruverslanir á svæðunum nema það sé sérstaklega 
tekið fram í deiliskipulagi, að það sé heimilt.

M7. Skógarhlíð. 
Blanda skrifstofa, þjónustu og stofnana. Léttur iðnaður 

heimill. Óheimilt er að reka matvöruverslanir á svæðunum 
nema það sé sérstaklega tekið fram í deiliskipulagi, að það 
sé heimilt.

M8. Kringlan. 
Gert ráð fyrir verslun og þjónustu, veitingahúsum, 

ýmis konar afþreyingu, skrifstofum og íbúðum. 
M9. Þjónustukjarnar við stofnbrautir. 
Einkum gert ráð fyrir rýmisfrekri verslun, heildsölu, 

þjónustu og léttum iðnaði. Nýjar matvöruverslanir 
eru ekki heimilar. Íbúðir, hótel og gistiheimili eru ekki 
heimil. Ef ákveðið er að breyta aðalskipulagi vegna 
nýrrar matvöruverslunar, skal meta áhrif hennar á 
matvöruverslun  í nærliggjandi íbúðarhverfum og gera 
grein fyrir í deiliskipulagi (sjá kaflann Kaupmaðurinn á 
horninu). Á svæði M9 við Korputorg, er heimilt að reka 
gagnaver.

M10. Fossaleynir. 
Á svæðinu er fyrst og fremst gert ráð fyrir starfsemi 

sem tengist íþróttaiðkun svo og ráðstefnum, sýningum 
og tónleikum. Einnig má gera ráð fyrir eftirtalinni 
atvinnustarfsemi:  kvikmyndahúsi, gistiaðstöðu, 
skrifstofum og þjónustu,heilsurækt, sjúkraþjálfun, 
veitingastöðum (þó ekki skemmtistöðum, dansstöðum 
eða næturklúbbum),veitingastofum og kaffihúsum 
sem beinlínis eru í tengslum við starfsemi sem tengist 
íþróttaiðkun á svæðinu, verslunum þó ekki matvöruverslun 
eða bensínsölu.

M11-M16. Borgarhlutakjarnar. 
Fjölbreytt þjónusta og starfsemi sem þjónar heilum 

borgarhluta. Verslun og þjónusta, skrifstofur, stofnanir, 
afþreying og eftir atvikum íbúðir, einkum á efri hæðum 
bygginga. Veitingastaðir í flokki I og II eru heimilir og 
veitingastaðir í flokki III geta verið heimilir, þó með 
takmörkuðum opnunartíma til kl. 1 um helgar og 23 á 
virkum dögum. 

M11. Spöngin.
M12. Mjódd. 
M13. Melabúð+
M14. Austurver.
M15. Glæsibær.
M16. Ásinn (Hraunbær).
Sjá nánar um borgarhlutakjarna í kaflanum 

Kaupmaðurinn á horninu.
M17. Hádegismóar. 
Einkum skrifstofur,ýmis þjónusta og léttur iðnaður. 
M18. Köllunarklettur. 
Einkum skrifstofur,ýmis þjónusta og léttur iðnaður 

auk íbúða. 
M19 Knarrarvogur. 
Einkum skrifstofur,ýmis þjónusta og verslun, léttur 

iðnaður og mögulega íbúðir á efri hæðum fjærst Sæbraut.

M20. Gerðuberg. 
Kjarni með fjölbreyttri verslun, þjónustu, stofnunum, 

félagsstarfsemi og íbúðum.
M21. Listabraut. 
Skrifstofur og þjónusta. Einnig möguleiki á íbúðum.
M22. Úlfarsfell II-Leirtjörn. 
Blönduð byggð, þar sem íbúðarbyggð ásamt tilheyrandi 

þjónustu er ríkjandi næst núverandi íbúðarsvæði í 
Úlfarsárdal en þrifalega atvinnustarfsemi, sbr. skilgreining 
miðsvæða (M) á norðurhluta svæðisins. Starfsemi sem 
að jafnaði á heima á athafna- (AT) eða iðnaðarsvæðum 
(I) er ekki heimil. Þéttleiki byggðar taki að mestu mið af 
nærliggjandi byggð. Nánari stefna um landnotkun og 
nýtingarhlutfall verður mörkuð í deiliskipulagi, með 
hliðsjón af niðurstöðum hverfisskipulagsvinnu fyrir 
borgarhlutann Úlfarsárfal-Grafarholt.

Athafnasvæði (AT)
Svæði fyrir atvinnustarfsemi þar sem lítil hætta er 

á mengun svo sem léttur iðnaður, hreinleg  verkstæði, 
bílasölur og umboðs- og heildverslanir. Einnig  
atvinnustarfsemi sem þarfnast  mikils rýmis, t.d. 
vinnusvæði utandyra á lóðum eða starfsemi sem hefur 
í för með sér þungaflutninga, svo sem vörugeymslur 
og matvælaiðnaður.         

(gr. 6.2.e. í skipulagsreglugerð). 

Íbúðir, hótel og gististaðir eru ekki heimil á 
athafnasvæðum í Reykjavík. Smásöluverslun er almennt 
ekki heimil á athafnasvæðum, nema það sé sérstaklega 
tilgreint í sérákvæðum fyrir viðkomandi athafnasvæði og 
þá einkum rýmisfrek verslun. Óheimilt er að veita leyfi 
til rekstrar nýrra matvöruverslana á athafnasvæðum. 
Skrifstofur sem tengjast  grunn starfsemi athafnasvæða, 
sbr. skipulagsreglugerð, eru heimilar. 
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AT1, AT2. Hálsar, Höfðar; AT3. Gylfaflöt,  Smálönd, 
Norðlingaholt

Fyrst og fremst léttur iðnaður, sem ekki hefur í för 
með sér mengun, verkstæði, umboðs- og heildverslanir, 
skrifstofur tengdar umræddri starfsemi, þjónusta og 
rýmisfrek verslun, svo sem bílasölur. 

AT4. Athafnasvæði í Hólmsheiði við Suðurlandsveg 
Einkum gert ráð fyrir landfrekri starfsemi sem hefur 

óverulega mengunarhættu í för með sér. Lögð verði 
áhersla á þrifalega og umhverfisvæna starfsemi, s.s. 
léttan iðnaði, gagnaver, matvælaiðnað, vörugeymslur 
og umboðsverslanir og önnur umhverfisvæn 
iðnaðarstarfsemi. 

AT5. Esjumelar–athafnasvæði við Vesturlandsveg 
Fyrst og fremst iðnaður og önnur starfsemi sem ekki 

hefur teljandi mengunarhættu í för með sér, s.s. verkstæði, 
gagnaver og vörugeymslur.

Sjá nánar í kaflanum Athafna- og iðnaðarsvæði og í 
landnotkunarstefnu fyrir einstaka borgarhluta.

Iðnaðarsvæði (I)
Svæði fyrir umfangsmikla iðnaðarstarfsemi eða 

starfsemi sem er talin geta haft mengun í för  með sér, svo 
sem verksmiðjur, virkjanir, þ. m.t. vatnsfallsvirkjanir, 
jarðhitavirkjanir, sjávarfallavirkjanir og 
vindmyllur, tengivirki, veitustöðvar, skólpdælu- 
og  hreinsistöðvar, endurvinnslustöðvar, 
brennslustöðvar, förgunarstöðvar, sorpurðunarsvæði,  

flokkunarmiðstöðvar og birgðastöðvar fyrir mengandi 
efni. (gr. 6.2.f. í skipulagsreglugerð). 

Aðalskipulagið gerir ráð fyrir að skólpdælu- og 
hreinsistöðvar og önnur minniháttar veitumannvirki geti 
einnig verið á öðrum landnotkunarsvæðum, s.s. á opnum 
svæðum (OP) og strandsvæðum (ST) enda sé þannig staðið 
að hönnun og frágangi að mannvirki falli vel að umhverfinu 
og valdi ekki neikvæðum umhverfisáhrifum (skólpdælu- 
og hreinsistöðvar geta fallið undir lög nr. 106/2000; sjá 
skilgreiningar um Opin svæði). Endurvinnslustöðvar eru 
einnig heimilar á athafnasvæðum (AT), hafnarsvæðum 
(H) og mögulega á miðsvæðum (M) samkvæmt ákvörðun 
í deiliskipulagi. Hér er átt við miðsvæði sem liggja við 
stofnbrautir og eru fjarri íbúðarbyggð.

I1a. Geitháls,  I1b. Korpa
Tengivirki Landsnets. Ekki gert ráð fyrir annarri 

starfsemi á svæðinu.
I2. Álfsnes-Kollafjörður
Einkum gert ráð fyrir hafnsækinni iðnaðarstarfsemi 

sem er landfrek og krefst vinnslusvæðis utanhúss. Gert 
er ráð fyrir lítilli höfn við Kollafjörð (sjá H6), en annars er 
iðnaðarstarfsemi ríkjandi landnotkun á svæðinu. Sjá nánar 
Skipulag borgarhluta. Kjalarnes. 

I3. Saltvík 
Á svæðinu er gert ráð fyrir sláturhúsi og starfsemi er 

tengist þauleldi í landbúnaði. 
I4. Gufunes 
Einkum gert ráð fyrir starfsemi á sviði endurvinnslu 

og meðhöndlunar úrgangs. Þessi starfsemi er þó víkjandi 
á svæðinu og stefnt er að breyttri landnotkun í Gufunesi 
þegar líður á  skipulagstímabilið með blandaðri byggð og 
þrifalegri starfsemi. Sjá einnig H5.

I5. Álfsnes-Sorpa 
Núverandi sorpförgunarsvæði er á Álfsnesi. Tímamörk 

urðunar á svæðinu miðast við eigendasamkomulag 
sveitarfélaganna og viðauka þess, dagsett 25. október 
2013 (sjá fylgiskjal C.8). Unnið verði í samræmi við 
markmið laga um meðhöndlun úrgangs og markvisst 
dregið úr urðun úrgangs. Til að ná þeim markmiðum er 
gert ráð fyrir byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar í grennd 
við núverandi urðunarstað, sbr. ofangreint samkomulag 
og viðauka þess. 

Sjá nánar í kaflanum Athafna- og iðnaðarsvæði og í 
landnotkunarstefnu fyrir einstaka borgarhluta.

Hafnarsvæði (H)
Svæði fyrir hafnir og hafnarmannvirki þar sem gert 

er ráð fyrir mannvirkjum og tækjum til  móttöku skipa 
og báta, losunar og lestunar þeirra, geymslu vöru, 
móttöku og afgreiðslu  þessarar vöru til áframhaldandi 
sjó- eða landflutninga, til móttöku og brottfarar 
farþega og  smábátahafnir.

(gr. 6.2.o. í skipulagsreglugerð).

Á hafnarsvæðum er einkum gert ráð fyrir starfsemi 
sem fellur undir skilgreiningar fyrir hafnarsvæði, sbr. 
skipulagsreglugerð, auk þess sem starfsemi  athafna- og 

iðnaðarsvæða getur verið heimil. 
Íbúðir, hótel og gististaðir og smásöluverslun eru 

almennt ekki heimil á hafnarsvæðum nema það sé 
sérstaklega tilgreint í sérákvæðum fyrir viðkomandi 
hafnarsvæði. 

Innri hafnir eru sýndar með sérstökum lit á 
þéttbýlisuppdrætti Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030. Í 
innri höfnum er mögulegt að gera minni háttar breytingar 
á hafnarbakka og bryggjum og minni háttar landfyllingar 
án þess að breyta þurfi aðalskipulagi. Gera skal grein fyrir 
þessum breytingum í deiliskipulagi.

H1a. Örfirisey-olíuhöfn
Á svæðinu skal eingöngu vera birgða-, rekstrar- og 

þjónustustarfsemi olíustöðvar. Við heildarendurskoðun 
svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins verði hugað að 
framtíðar staðsetningu olíuhafnar.

H1b. Örfirisey-fiskihöfn, hafnarsvæði
Fyrst og fremst skal gera ráð fyrir hafnsækinni 

starfsemi, útgerð, fiskvinnslu, þjónustu við sjávarútveg, 
landhelgisgæslu, hafrannsóknum og tengdri starfsemi. 

H2. Örfirisey- blandað athafnasvæði
Gert ráð fyrir hafnsækinni starfsemi og starfsemi 

sem almennt fellur undir skilgreiningu athafnasvæða, 
sbr. skipulagsreglugerð. Fjölbreyttari landnotkun  er þó 
heimil við Fiskislóð og Grandagarð,  samkvæmt ákvörðun 
þar um í deiliskipulagi,  s.s. verslun, þjónusta og fínlegri 
atvinnustarfsemi. Gististaðir í flokki II og III geta verið 
heimilir, sbr. ákvörðun í deiliskipulagi. Ekki er heimilt að 

opna nýjar matvöruverslanir á ofangreindum svæðum. 
Ekki er gert ráð fyrir stækkun/fjölgun matvöruverslana 
(stórmarkaða) og skal slík starfsemi vera víkjandi á 
svæðinu.

H3. Hafnarsvæði miðborgarsvæðis
Hafnarbakkinn í jaðri miðborgar. Fjölbreytt 

hefðbundin hafnarstarfsemi með áherslu á þjónustu við 
skemmtiferðaskip, fiskiskip og báta, menningarstarfsemi 
og ferðaþjónustu. Verslun og þjónusta og hótel og 
veitingastaðir eru heimil á þessu svæði.

H4. Sundahöfn (Klettasvæði, Vogabakki og 
Kleppsvík)

Fjölbreytt flutningahöfn með farmstöðvar, gámavelli, 
vörugeymslur og vörudreifingu. Einnig aðstaða fyrir 
skemmtiferðaskip. Starfsemi 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.

H5. Gufunes 
Einkum gert ráð fyrir starfsemi á sviði endurvinnslu 

og meðhöndlunar úrgangs. Þessi starfsemi er þó víkjandi 
á svæðinu og stefnt er að breyttri landnotkun í Gufunesi 
þegar líður á  skipulagstímabilið með blandaðri byggð og 
þrifalegri starfsemi. Sjá einnig I4.  

H6. Álfsnes-Kollafjörður
Einkum gert ráð fyrir hafnsækinni iðnaðarstarfsemi 

sem er landfrek og krefst vinnslusvæðis utanhúss. 
Gert er ráð fyrir lítilli höfn við Kollafjörð, en annars er 
iðnaðarstarfsemi ríkjandi landnotkun á svæðinu (sjá 
iðnaðarsvæði I2). Sjá nánar Skipulag borgarhluta. Kjalarnes.

Sjá nánar í kaflanum Hafnarsvæði og  í 
landnotkunarstefnu fyrir einstaka borgarhluta.

Opin svæði til sérstakra nota
Afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF). Svæði 

fyrir afþreyingu fyrir og móttöku ferðafólks, þ.m.t. 
þjónustumiðstöðvar á hálendi  og verndarsvæðum, 
tjald- og hjólhýsasvæði og skemmtigarðar. (gr. 6.2.i. í 
skipulagsreglugerð). 

Ekki eru skilgreind slík svæði í aðalskipulaginu.
Íþróttasvæði (ÍÞ). Svæði fyrir landfreka 

íþróttaaðstöðu aðra en þá sem þjónar tilteknu 
hverfi, svo sem skeiðvelli og hesthúsabyggð, 
akstursíþróttasvæði, skotæfingasvæði, 
golfvelli og stærri íþróttamiðstöðvar. (gr. 6.2.j. í 
skipulagsreglugerð). 

Á íþróttasvæðum er gert ráð fyrir allri þeirri starfsemi 
sem tengist íþróttum og íþróttaiðkun þar sem m.a. 
er gert ráð fyrir aðstöðu og skipulagðri starfsemi 
íþróttafélaganna í borginni.  Íþróttasvæði þjóna einum eða 
fleiri borgarhlutum. Sundlaugar flokkast almennt undir 
íþróttastafsemi en eru einnig heimilar á opnum svæðum 
(OP).  Á íþróttasvæðum má gera ráð fyrir öllum mannvirkjum 
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sem tengjast starfsemi viðkomandi svæðis s.s. flóðlýsingu, 
gervigrasvöllum, stúkubyggingum og íþróttahöllum, 
sundlaugum,  sundhöllum og líkamsræktarstöðvum, 
samkomusölum, félagsaðstöðu o.s.frv.  Gera má ráð fyrir 
veitingaaðstöðu og íþróttavöruverslun á íþróttasvæðum.

Íþróttasvæði innan þéttbýlis sem þjóna einu hverfi 
eða borgarhluta eru  merkt með ÍÞ á uppdrætti en eru 
einnig skilgreind sem opin svæði (OP), sem almennt 
útivistarsvæði innan þéttbýlis.

Eftirfarandi svæði eru skilgreind sem sérhæfð 
íþróttasvæði, sjá nánari skilgreiningar og kortlagningu í 
kaflanum Náttúra, landslag og útivist:

ÍÞ1. Þjóðarleikvangurinn í Laugardal, ásamt 
Laugardalslaug og Skautahöll.

ÍÞ2.  Golfvöllur á Korpúlfsstöðum
ÍÞ3. Golfvöllur í Grafarholti
ÍÞ4. Víðidalur.  Athafnasvæði hestamanna 
ÍÞ5. Almannadalur:  Athafnasvæði hestamanna.
ÍÞ6. Kjalarnes: Athafnasvæði hestamanna
ÍÞ7. Golfvöllur Brautarholti
ÍÞ8. Golfvöllur að Völlum
Kirkjugarðar (K).Svæði fyrir kirkjugarða og 

grafreiti. (gr. 6.2.k. í skipulagsreglugerð). 

Eftirfarandi kirkjugarðar eru í Reykjavík samkvæmt 
aðalskipulaginu, auk kirkjugarða og grafreita við kirkjur 
á Kjalarnesi, sjá nánari skilgreiningar og kortlagningu í 
kaflanum Náttúra, landslag og útivist:

K1. Hólavallagarður.  
K2. Fossvogskirkjugarður.  
K3.  Gufuneskirkjugarður.
K4. Geldinganesi.  Sjá svæði OP 26. Kannaður verði 

möguleiki á kirkjugarði.
Opin svæði (OP). Svæði fyrir útivist, aðallega í 

tengslum við þéttbýli, með aðstöðu sem almennri 
útivist tilheyrir, svo sem stígum og áningarstöðum, 
auk þjónustu sem veitt er á forsendum útivistar. (gr. 
6.2.l. í skipulagsreglugerð). 

Opin svæði innan þéttbýlisins falla í eftirfarandi flokka, 
Borgargarða, Hverfisgarða og Leiksvæði/dvalarsvæði, sjá 
nánari skilgreiningar og kortlagningu í kaflanum Náttúra, 
landslag og útivist:

Borgargarðar:  Innan borgargarða er gert ráð fyrir 
útivistariðkun og fjölbreyttri mannvirkjagerð af ýmsum 
toga sem tengist nýtingu og þjónustu svæðanna 
til útiveru, afþreyingar og leikja og allrar almennrar 
frístundaiðkunar.  Einnig má gera ráð fyrir veitingaaðstöðu 
og veitumannvirkjum. 

Eftirfarandi opin svæði eru skilgreind sem 
borgargarðar:

OP1. Laugardalur.
OP2. Öskjuhlíð.
OP3. Fossvogsdalur.
OP4.  Elliðaárdalur. 
OP5. Klambratún.
OP6. Vatnsmýri.
OP7. Tjörnin og Hljómskálagarður.
OP8. Gufunes.
OP9. Laugarnestangi.
OP10. Úlfarsárdalur austan Vesturlandsvegar.
OP11 Úlfarsárdalur vestan Vesturlandsvegar.
OP12. Gufuneshöfði.
Hverfisgarðar:  Innan hverfisgarða er gert ráð fyrir 

ýmsum dvalarsvæðum og annarri útivistar og leikaðstöðu 
sem þjónar nær umhverfinu og sem flestum aldurshópum. 
Gera má ráð fyrir fjölbreyttri mannvirkjagerð af ýmsum 
toga sem tengist nýtingu og þjónustu svæðanna 
til útiveru, afþreyingar og leikja og allrar almennrar 
frístundaiðkunar.  Einnig má gera ráð fyrir veitingaaðstöðu 
og veitumannvirkjum. 

Ekki er sett fram sérstök stefna um hverfisgarða 
í aðalskipulaginu, en þeim er gerð nánari skil í 
hverfisskipulagi.

Leiksvæði/Dvalarsvæði: Leik- og dvalarsvæði eru 
innan hvers borgarhluta  og þjóna fyrst og fremst íbúum 
viðkomandi hverfa og  nær umhverfis.  Gert er ráð fyrir að 
þau séu af mismunandi stærð og gerð og að þau dreifist 

jafnt um hverfi borgarinnar. 
Ekki er sett fram sérstök stefna um leiksvæði/

dvalarsvæði í aðalskipulaginu, en þeim er gerð nánari skil í 
hverfisskipulagi og/eða deiliskipulagi.

Opin svæði utan þéttbýlis falla í eftirfarandi flokka, sjá 
nánari skilgreiningar og kortlagningu í kaflanum Náttúra, 
landslag og útivist:

Græni trefillinn: Myndar umgjörð um borgina og 
skilgreinir mörk útmerkur og þéttbýlis.  Græni trefillinn 
er samfellt skógræktar- og útivistarsvæði þar sem lögð 
er áhersla á fjölbreytt náttúrufar og lífríki og sambland 
skógræktar- og ósnortinna  náttúrusvæða. Skógrækt innan 
Græna trefilsins er ákvörðuð á grunni náttúrufarsúttekta 
og heildarskipulags fyrir viðkomandi svæði. Ekki er gert 
ráð fyrir byggð innan Græna trefilsins en þó má gera ráð 
fyrir mannvirkjum er tengjast almennri frístundaiðju og 
útivistarnotkun ásamt gatnatengingum. Ekki er gert ráð 
fyrir fjölgun sumarhúsa innan Græna trefilsins en viðhalda 
má og endurnýja núverandi sumarhús á svæðinu. Með 
því er átt við að lagfæra má hús eða endurbyggja ný 
af sambærilegri stærð og eldri hús. Heimilt er að reisa 
byggingar og mannvirki sem tengjast skipulagðri útivistar- 
og frístundaiðju innan græna trefilsins.  Það er skýrt skilyrði 
að ekki verði tekið land undir slíka starfsemi umfram það 
sem nauðsyn ber til og að ekki verði reistar byggingar og 
mannvirki sem spilla umhverfinu. Í jaðri Græna trefilsins er 
heimilt að byggja upp þjónustu við ferðafólk, s.s. veitinga- 
og gistiþjónustu, enda verði staðið að hönnun og frágangi 
mannvirkja þannig að þau falli vel að umhverfinu og valdi 
ekki neikvæðum umhverfisáhrifum. Uppbygging slíkrar 
þjónustu skal einkum vera á svæðum sem ekki kalla á 
nýlagningu vega eða aðra umfangsmikla mannvirkjagerð 
innan trefilsins.  Enn fremur er  heimilt að losa tímabundið 
ómengaðan jarðveg innan græna trefilsins.  Leitast 
skal við losa jarðveg á svæðum þar sem uppgræðslu 
er þörf og að losun valdi ekki spjöllum á svæðum með 
verndargildi. Landmótun og frágangur slíkra staða skal 
taka mið af markmiðum um nýtingu svæðisins sem 
útivistar- og skógræktarsvæði. Einnig er heimilt að reisa 

byggingar og mannvirki sem tengjast skógrækt og öðrum 
ræktunarframkvæmdum.

Eftirfarandi svæði eru innan Græna trefilsins:
OP13. Rauðhólar. 
OP14.Úlfarsfell.
OP15. Austurheiðar.
OP16. Heiðmörk.
Önnur opin svæði utan þéttbýlis:

OP17. Rauðavatn.
OP18. Reynisvatn.
OP19. Bugða.
OP20. Elliðavatn.
OP21.Viðey.
OP22. Akurey.
OP23. Engey.
Nánari lýsingu fyrir einstök svæði er að finna í kaflanum 

Náttúra, landslag og útivist.

Opin svæði með sérstaka skilgreiningu:

OP24. Stekkjarbakki. Um er að ræða raskað svæði í 
jaðri útivistarsvæðisins í Elliðaárdal. Svæði fyrir starfsemi 
sem hentar í nálægð útivistarsvæðisins, tengist útivist, 
íþróttastarfsemi eða samfélagsþjónustu. Umfang 
mögulegra bygginga verði takmarkað og miðist við 1-2 
hæðir. Möguleg byggð hafi sem minnst sjónræn áhrif frá 
Elliðaárdalnum. Einnig heimilt að gera ráð fyrir “grænni 
starfsemi”, ræktun og gróðrarstöð.

OP25. Arnarbakki. Möguleiki á sértæku 
íbúðarhúsnæði, s.s. sambýli, eða þjónustu í þágu 
hverfis, sem fellur að útivistarsvæðinu.

OP26. Geldinganes. Almennt útvistarsvæði með 
takmarkaðri mannvirkjagerð sem þjónar útivist á svæðinu. 
Kannaður verði möguleiki á gerð kirkjugarðs á svæðinu og 
ráðist í skógrækt til að auka skjól á svæðinu.

OP27. Árbæjarsafn. Safnasvæði Minjasafns 
Reykjavíkur í samspil við útivist.

Ræktunarsvæði: 
Garðlönd og ræktunarsvæði sem falla undir 

borgarbúskap eru skilgreind sem opin svæði (OP). Um 
þessi svæði gilda einnig almennir skilmálar sem settir eru 
fram í kafla um skilgreiningu opinna svæða innan þéttbýlis.  
Garðlöndum og ræktunarsvæðum eru gerð  eftir atvikum 
nánari skil í umfjöllun um  einstaka borgarhluta og   í 
deiliskipulagi fyrir viðkomandi svæði. Innan garðlanda 
er heimilt að nýta svæðin í anda borgarbúskapar fyrir 
garðyrkju og ylrækt.

Í aðalskipulaginu er gerð sérstaklega grein fyrir 
gróðrarstöðvum sem eru reknar í atvinnuskyni og 
þjóna allri borginni. Landnotkun á þessum svæðum er 
skilgreind sem landbúnaður í bland við útivist (OP). Slíkar 
ræktunarstöðvar eru 4 svæðum innan Reykjavíkur og er 
landnotkun þeirra tilgreind með tákninu  (Lr), en svæðið 
á uppdrætti er eftir sem áður litað sem opið grænt svæði 
(OP). Samspil viðkomandi ræktunarstöðva við nærliggjandi 
útivistarsvæði verður ákvarðað í deiliskipulagi. Um 
eftirfarandi svæði er að ræða (sjá nánar kaflann Náttúra, 
landslag og útivist):

Lr1. Ræktunarstöð Reykjavíkurborgar.
Lr2. Gróðrarstöðin Mörk.
Lr3. Ræktunarstöðin Lambhagi.  
Lr4. Stekkjarbakki. 
Á opnum svæðum sem ekki hafa sértæka skilgreiningu 

sem útivistarsvæði og þar sem fyrir eru stök íbúðarhús 
og/eða sumarhús gildir eftirfarandi: Ekki er gert ráð 
fyrir fjölgun húsa á slíkum svæðum en viðhalda má og 
endurnýja núverandi hús á svæðinu. Með því er átt við að 
lagfæra má hús eða endurbyggja ný af sambærilegri stærð 
og eldri hús

Sérstök not haf- og vatnssvæða (SN). Svæði innan 
netlaga á hafi og vatni þar sem sérstaklega þarf að 
gera ráð fyrir tilteknum  notum, t.d. veiðum, fiskeldi 
eða siglingaleiðum. (gr. 6.2.t. í skipulagsreglugerð). 

SN1. Fossvogur er skilgreindur sem hafsvæði þar sem 
umferð vélknúinna báta er takmörkuð.

Vötn, ár og sjór (V). Vatnsfletir núverandi og 
fyrirhugaðra vatna, fallvatna og sjávar, þar með talið 

legu þeirra vegna stífla, breytingu á árfarvegum og 
landfyllinga.

Ekki gert ráð fyrir að byggt sé nær  ám og vötnum 
innan þéttbýlissvæðis  borgarinnar en ákvarðast af 
helgunarsvæði þeirra.  Helgunarsvæði áa og vatna 
ákvarðast af afmörkun hverfisverndar fyrir viðkomandi 
á eða vatn. Ekki er heimilt að hindra leið fótgangandi 
meðfram ám og vötnum.  Endanleg fjarlægð byggðar frá 
vötnum og ám er skilgreind á grunni náttúrufarsúttekta og 
á grunni deiliskipulags fyrir viðkomandi svæði og afmörkun 
hverfisverndarsvæðis.  Gera má ráð fyrir mannvirkjum 
innan helgunarsvæðis áa og vatna sem tengjast notkun  
svæðanna til útivistar s.s. stíga, dvalar- og áningarstaða. 
Ár og vötn eru hluti af heildarskipulagi opinna svæða í 
borgarlandinu, en hefur sérstaka skilgreiningu sem ár, 
vötn og sjór (V) á landnotkunaruppdrætti.

Strandsvæði (ST). Svæði innan netlaga og meðfram 
sjó, ám eða vötnum þar sem aðgengi almennings er 
tryggt og mannvirkjagerð er haldið í lágmarki. (gr. 
6.2.w. í skipulagsreglugerð). 

Eftirfarandi svæði eru skilgreind sem sérstök 
strandsvæði:

ST1. Grafarvogur.  Megin stefna fyrir  skipulag 
svæðisins þarf að taka mið af fjölbreytileiki svæðisins 
sem náttúru- og útivistarsvæði og  samræma þarf notkun 
svæðisins til útivistar annars vegar og verndun lífríkis hins 
vegar.

ST2. Blikastaðakró / Geldinganes.  Megin stefna 
fyrir  skipulag svæðisins skal miða að því  að halda 
strandlengjunni óspilltri.  Gera þarf fjöruna aðgengilega 
og setja upp fræðsluskilti og áningarstaði þar sem við á.   

ST3. Fossvogur / Fossvogsbakkar.   Megin stefna 
fyrir skipulag svæðisins miðar fyrst og fremst að verndun 
svæðisins ásamt því að skapa betra aðgengi.

ST4. Nauthólsvík. Megin stefna fyrir skipulag 
svæðisins er að halda styðja við og styrkja núverandi 
nýtingu svæðisins sem sjóbaðs-, útivistar og 
siglingaaðstöðu

ST5. Skildinganes. Megin stefna fyrir skipulag 
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svæðisins gerir ráð fyrir að hluti byggðarinnar ásamt 
smábátahöfn verði á fyllingum.  Gert er ráð fyrir mögulegri 
brú sem tengist yfir í Kópavog sem eingöngu verður ætluð 
almenningssamgöngum sem og gangandi og hjólandi 
vegfarendum.

ST6. Ægissíða. Megin stefna fyrir skipulag svæðisins 
til útivistar einskorðast við nánasta umhverfi stígsins 
og varðveislu menningarminja sem tengjast útræði á 
svæðinu.   

ST7. Norðurströnd.
ST8. Ánanaust.
Nánari lýsingu fyrir einstök svæði er annars að finna í 

kaflanum Náttúra, landslag og útivist.

Aðalskipulagið gerir ráð fyrir að skólpdælu- og 
hreinsistöðvar og önnur veitumannvirki geti verið á á 
opnum svæðum (OP) og strandsvæðum (ST) enda sé 
þannig staðið að hönnun og frágangi að mannvirki 
falli vel að umhverfinu og valdi ekki neikvæðum 
umhverfisáhrifum (sjá skilgreiningar um opin svæði). 
Minniháttar veitumannvirki (sjá Veitur og helgunarsvæði 
(VH)) eru einnig heimil á opnum svæðum (OP), s.s. 
fjarskiptamöstur og línulagnir í jörðu. 

Óbyggð svæði (ÓB)
Svæði þar sem ekki er gert ráð fyrir búsetu né 

atvinnustarfsemi, svo sem hálendi, heiðar og  afréttir, 
að mestu án mannvirkja annarra en þeirra sem þjóna 
útivist, afréttarnotum,  öryggismálum og fjarskiptum. 
(gr. 6.2.s. í skipulagsreglugerð). 

Á óbyggðum svæðum er almennt ekki gert ráð fyrir 
mannvirkjagerð en svæðin eru einkum ætluð til almennrar 
útivistar. Óbyggð svæði má gera aðgengileg með 
gönguslóðum. 

Minniháttar veitumannvirki (sjá Veitur og helgunarsvæði 
(VH)) eru heimil á óbyggðum svæðum, s.s. fjarskiptamöstur 
og línulagnir í jörðu, enda sé þannig staðið að hönnun og 

frágangi að mannvirki falli vel að umhverfinu og valdi ekki 
neikvæðum umhverfisáhrifum.

Landbúnaðarsvæði og ræktun (L/SL)
Svæði fyrir landbúnað og mannvirki sem tengjast 

búrekstrinum, með áherslu á búfénað, matvæla- og 
fóðurframleiðslu. (gr. 6.2.1q. í skipulagsreglugerð). 
Svæði fyrir skógrækt og landgræðslu, svo sem 
nytjaskógrækt, fjölnytjaskógrækt,  landbótaskógrækt, 
skjólbelti, landgræðsluskógrækt, skipulagða 
landgræðslu og aðra uppgræðslu. (gr. 6.2.r. í 
skipulagsreglugerð).

Ræktað og framræst land innan lögbýla er almennt 
skilgreint sem landbúnaðarsvæði, þótt landinu hafi verið 
skipt upp og ekki sé lengur stundaður þar hefðbundinn 
landbúnaður. 

Markmið aðalskipulagsins er að efla fjölbreytta ræktun 
og matvælaframleiðslu á landbúnaðarsvæðum, sbr. 
markmið jarðalaga og að landnýting verði í samræmi við 
markmið um sjálfbæra þróun í skipulagslögum. 

Jafnframt er það markmið aðalskipulagsins að skapa 
fjölbreytta búsetukosti á landbúnaðarsvæðunum án þess 
þó að það leiði til þéttbýlisþróunar. Önnur atvinnustarfsemi 
sem tengist búskap og hefð er fyrir að stunda á lögbýlum 
til sveita er einnig möguleg, s.s. hefðbundin ferðaþjónusta 
bænda.

Á landbúnaðarsvæðum skal fyrst og fremst gera 
ráð fyrir íbúðarbyggingum sem tengjast búrekstri 
á viðkomandi landi en einnig má gera ráð fyrir 
smábýlum og stökum íbúðarhúsum í tengslum við 
tómstundabúskap. 

Garðyrkja og ræktunarstöðvar í atvinnuskyni, innan 
þéttbýlis fá sérstaka skilgreiningu og eru merktar sem Lr 
(sjá Opin svæði til sérstakra nota)

Sjá nánar í kafla um Landbúnaðarsvæði í Skapandi borg. 

Frístundabyggð (F)
Svæði fyrir frístundahús, tvö eða fleiri og 

nærþjónustu sem þeim tengist, þ.m.t. orlofshús og 
varanlega  staðsett hjólhýsi. Föst búseta er óheimil í 
frístundabyggðum. (gr. 6.2.h. í skipulagsreglugerð).

Ekki er gert ráð fyrir frekari uppbyggingu 
frístundabyggðar í Reykjavík. Frístundabyggð sem fyrir er í 
dag er ekki sérstaklega afmörkuð á skipulagsuppdráttum. 

Efnistaka og efnislosun (E) 
Svæði þar sem ráðgert er að taka, vinna eða losa 

jarðefni. Efnistökusvæði eru svæði á landi, í  sjó, 
ám eða vötnum þar sem fram fer eða fyrirhuguð 
er efnistaka eða efnisvinnsla, svo sem malarnám, 
sandnám, grjótnám, gjallnám eða vikurnám. 
Efnislosunarsvæði eru svæði á landi, í sjó eða vötnum 
þar sem fram fer eða fyrirhuguð er losun jarðefna, 
sem eru hrein og ómenguð,  svo sem jarðefni sem 
til falla vegna byggingarframkvæmda. (gr. 6.2.g. í 
skipulagsreglugerð).

Meiriháttar efnistökustaði, sem heyra undir lög um 
umhverfisáhrif framkvæmda, skal tilgreina sérstaklega 
í aðalskipulagi. Almennt skal deiliskipuleggja alla 
meiriháttar efnistökustaði, þ.e. efnistöku sem fellur 
undir 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum.  
Minniháttar tímabundin efnistaka getur verið heimil á 
svæðum sem til stendur að raska vegna byggðaþróunar 
samkvæmt stefnu aðalskipulagsins, án þess að til 
breytingar á aðalskipulaginu komi til, en gera skal grein 
fyrir slíkri efnistöku í deiliskipulagi. Efnistaka til eigin nota 
er ennfremur heimil á landbúnaðarsvæðum. Forðast skal 
eftir megni að spilla óröskuðum hlíðum, ásum, áberandi 
landslagsmyndum og öðrum náttúruminjum.

Efnistaka er ekki heimil innan Græna trefilsins, opnum 
svæðum (OP), strandsvæðum (ST), óbyggðum svæðum 

(ÓB) og í vötnum, ám og sjó (V). Þó er heimilt að taka 
áfram efni í námum við Varmhóla (E3), sem eru innan 
Græna trefilsins, en tryggt verði í deiliskipulag svæðisins, 
að eftir frágang að efnistöku lokinni verði landmótun og 
ræktun í samræmi við markmið um þróun Græna trefilsins. 
Ennfremur er gert ráð fyrir takmarkaðri efnislosun 
ómengaðra jarðefna innan Græna trefilsins í Hólmsheiði 
(sjá kafla um efnislosun).

Öll efnistaka og efnislosun, hvort sem hún er 
tilgreind sérstaklega í aðalskipulaginu eða ekki, er háð 
framkvæmdaleyfi og starfsleyfi, sjá nánar kaflann Efnistaka 
og efnislosun. 

Verndarsvæði 
Vatnsból (VB)  Svæði fyrir vatnsöflun, 

það er brunnsvæði vatnsverndar. (gr. 6.2.v. í 
skipulagsreglugerð).

Vatnsvernd vatnsbóla (VG, VF). 
Vatnsverndarsvæði, þ.e. svæði sem heilbrigðisnefnd 
sveitarfélags hefur ákvarðað sem

vatnsverndarsvæði umhverfis hvert vatnsból, 
annars vegar grannsvæði (VG) og hins vegar fjarsvæði 
(VF) sbr. reglugerð um neysluvatn (gr. 6.3.g. í 
skipulagsreglugerð).

Vatnsvernd á strandsvæðum við ár, vötn og sjó 
(VS).Svæði þar sem langtímamarkmið um ástand 
vatns hefur verið skilgreint samkvæmt reglugerð 
um varnir gegn mengun vatns og svæði sem njóta 
heildstæðrar verndar samkvæmt sérlögum (gr. 6.3.h. í 
skipulagsreglugerð).

Friðlýst svæði (FS). Svæði á landi og í sjó sem 
eru friðlýst eða njóta verndar samkvæmt lögum, þ.e. 
náttúruvætti  (sérstæðar náttúrumyndanir), friðlönd, 
þjóðgarðar og fólkvangar.

(gr. 6.3.d. í skipulagsreglugerð).
Önnur náttúruvernd (ÖN). Svæði svo sem 

jarðmyndanir og vistkerfi sem njóta sérstakrar verndar 
samkvæmt lögum um náttúruvernd. Jafnframt svæði 
sem skilgreind eru í verndarflokki í verndar- og 
orkunýtingaráætlun. (gr. 6.3.e. í skipulagsreglugerð).

Minjavernd (MV). Svæði þar sem eru friðlýstar 
fornleifar og friðaðar fornminjar, hús og mannvirki 
sem njóta sjálfkrafa verndar á grundvelli aldurs þeirra 
samkvæmt lögum um menningarminjar (gr. 6.3.f. í 
skipulagsreglugerð).

Hverfisvernd (HV). Svæði þar sem sveitarstjórn 
hefur sett ákvæði um hverfisvernd til að vernda sérkenni 
eldri byggðar eða annarra menningarsögulegra minja, 
náttúruminjar, landslag eða gróður vegna sögulegs, 
náttúrulegs eða menningarlegs gildis, án þess að um 
friðun sé að ræða samkvæmt  öðrum lögum. (gr. 6.3.i. í 
skipulagsreglugerð).

Um skilgreiningar einstakra svæða, sjá kaflann Náttúra, 
landslag og útivist,  kaflann Veitur, varðandi vatnsból og 
vatnsvernd og kaflann Borgarvernd, varðandi hverfisvernd 
innan Hringbrautar í Reykjavík.

Aðrar takmarkanir á landnotkun 

Náttúruvá (NV)
Svæði þar sem hætta er talin stafa af 

náttúruhamförum, svo sem snjóflóðum, skriðuföllum,  
sjávarflóðum, vatnsflóðum, jarðskjálftum, eldvirkni 
eða veðurfari (ofviðri).

(gr. 6.3.a. í skipulagsreglugerð).

Við gerð deiliskipulags undir hlíðum Esju skal leita álits 
Veðurstofu Íslands um ofanflóðahættu. Við gerð hverfis- 
og deiliskipulags á skilgreindum lágsvæðum skal leita álits 
Veðurstofu Íslands.

Við skipulag og hönnun þróunarsvæða við 
sjávarsíðuna, þarf að huga að vörnum vegna hækkandi 
sjávarstöðu (sjá C1. Umhverfisskýrsla)

Varúðarsvæði (VA).
Svæði þar sem heilsu eða öryggi kann að 

vera ógnað, svo sem vegna hávaða, mengunar, 
hættulegra efna og annarra takmarkana sem setja 
þarf í varúðarskyni. Svæði í biðflokki samkvæmt 
orkunýtingaráætlun (gr. 6.3.b. í skipulagsreglugerð).

Slík svæði er ekki að finna í Reykjavík.

Hindranafletir flugvalla (HF).
Svæði í nágrenni flugvallarsvæðis og á áhrifasvæði 

flugvallar sem háð er takmörkunum á hæð mannvirkja 
og gróðurs vegna flugtaks og lendinga sem settar eru 
í skipulagsreglum flugvalla, sbr. lög um loftferðir (gr. 
6.3.c. í skipulagsreglugerð).

Á Reykjavíkurflugvelli í Vatnsmýri eru í gildi 
skipulagsreglur, sbr. 59. gr. loftferðarlaga nr. 60/1998 
m.s.br., samþykktar af samgönguráðherra í júlí 2009. 
Endurskoða þarf þessar reglur eftir því sem flugstarfsemi 
breytist á Reykjavíkurflugvelli, sbr. markmið í kaflanum 
Vatnsmýri, sjá Borgin við Sundin. Taka þarf tillit til þessara 
reglna meðan rekin er flugstarfsemi í Vatnsmýri. Áhrif 
þeirra eru einkum á nærsvæði Vatnsmýrar.

Samgöngur 

Vegir, götur og stígar (VE).
Vegir, götur, helstu göngu-, reið- og hjólastígar og 

tengd mannvirki þ.m.t. mislæg gatnamót, undirgöng 
og göngubrýr og helgunarsvæði þeirra, svo sem stofn- 
og tengibrautir í þéttbýli og stofn- og tengivegir utan 
þéttbýlis (gr. 6.2.m. í skipulagsreglugerð).

Gatnamannvirki og önnur samgöngukerfi eru sýnd 
á þemakortum í kaflanum Vistvænar samgöngur og á 
skipulagsuppdráttum aðalskipulagsins, sbr. skilgreining 

Í Nauthólsvík er vinsælt að stunda alls kyns vatnaíþróttir, svo sem  
sjósund,  kajakróður,  kænusiglingar,  seglbrettasiglingar og kappróður. 
Siglingafélag  ÍTR, Siglunes,  Siglingafélag Reykjavíkur, Brokey  og  
Sportkafarafélag  Íslands eru þar með aðstöðu.
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skipulagsreglugerðar. Aðalskipulag markar almennt ekki 
stefnu um aðrar götur en stofn- og tengibrautir og aðra 
stíga en stofn- og tengistíga.

Á skipulagsuppdrætti er gerð grein fyrir stofn- og 
tengibrautum, mislægum gatnamótum, göngubrúm 
og undirgöngum, stofn- og tengistígum. Meginleiðir 
almenningssamgangna, þar sem strætisvagnar eiga að 
njóta forgangs í umferðinni, eru sýndar á sérkorti, ásamt 
lykil biðstöðvum. Með forgangi í umferðinni er átt við 
sérakreinar, þar sem þeim verður við komið, og forgang á 
ljósastýrðum gatnamótum, sjá nánar í kaflanum Vistvænar 
samgöngur.

Hallsvegur verður tveggja akreina gata frá 
Vesturlandsvegi að Sundabraut.  

Kannaður verði möguleiki á stokk/jarðgöngum undir 
Miklubraut. Markmið með gerð stokks eða jarðganga undir 
Miklubraut er að draga úr umhverfisáhrifum umferðar og 
bæta borgarbrag í aðliggjandi hverfum, fremur en til að 
auka afkastagetu Miklubrautar.

Núverandi götur og umferðareyjar fá almennt 
skilgreininguna Vegir, götur og stígar (VE) á 
skipulagsuppdráttum, þar sem tákn samgöngumannvirkis 
á uppdrætti þekur ekki svæðið með öllu. Afmörkun 
slíkra svæða þarf að skoðast í ljósi þess mælikvarða sem 

aðalskipulagið er sett fram í og verða þau afmörkuð 
nánar í hverfis- og/eða deiliskipulagi.  Helgunarsvæði 
stofnbrauta skal miðast við allt að 30 m út frá miðlínu vegar 
og helgunarsvæði tengibrauta allt að 15 m frá miðlínu 
vegar, sbr. 32. gr. vegalaga. Nákvæma legu og breidd 
helgunarsvæða skal ákveða í deiliskipulagi. Sérstakar 
hönnunarforsendur skulu gilda um stofnbrautir í þéttri 
borgarbyggð, sjá kaflann Gatan sem borgarrými.

Stofn- og tengistígar eru sýndir á skipulagsuppdráttum 
ásamt þverunum í formi göngubrúa eða undirganga. 
Heimilt er að gera ráð fyrir undirgöngum á fleiri stöðum 
en sýnt er á þéttbýlisuppdrætti og sveitarfélagsuppdrætti, 
enda sé tilgangurinn að auka umferðaröryggi og/eða 
greiða fyrir vistvænum samgöngum. Sjá nánar kaflana um 
Vistvænar samgöngur og Náttúra, landslag og útivist.

Sjá nánar stefnu um samgöngur í kaflanum Vistvænar 
samgöngur.

Bílastæði
Sjá Bíla- og hjólastæðastefna í kaflanum Vistvænar 

samgöngur.

Flugvellir (FV).
Tiltekið svæði á láði eða legi, að meðtöldum 

byggingum, flugbrautum og búnaði sem er ætlað til 
afnota við komu, brottför og hreyfingar loftfara á jörðu 
niðri, (gr. 6.2.n. í skipulagsreglugerð).

Í Hólmsheiði er afmarkað flugvallarsvæði vegna 
lendingarstaðar fisflugvéla. 

Aðalskipulagið gerir ráð fyrir að flugvallarstarfsemi í 
Vatnsmýri verði lögð af á skipulagstímabilinu, sbr. markmið 
í kaflanum Vatnsmýri, sjá Borgin við Sundin. Mögulegt verði 
að reka flugstarfsemi á flugvellinum í samræmi við þau 
markmið, hluta skipulagstímabilsins (sjá mynd 2).

Núverandi starfsleyfi Reykjavíkurflugvallar, útgefið 
af Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, rennur út 6. maí 2016. 
Starfsleyfi vallarins útgefið af Samgöngustofu (áður 
Flugmálastjórn Íslands) rennur út 30. september 2016.

Sjá einnig kaflann Hindrunarfletir flugvallar.

Veitur og helgunarsvæði (VH) 
Stofnkerfi veitna og eftir atvikum dreifikerfi eru 

sýnd á sérstökum þemakortum í kaflanum Veitur. 
Breytingar frá þeim stofn- og dreifikerfum sem sýnd eru 

á umræddum þemakortum (myndir 9-11 og 13) kalla á 
aðalskipulagbreytingu.

Stefna um minniháttar veitumannvirki er ekki sett fram 
í aðalskipulagi, en getið er um hvar þau eru almennt heimil 
í landnotkunarköflum, eftir því sem við á. Minniháttar 
veitumannvirki eru s.s. minni lagnir neðanjarðar sem 
ekki er gerð sérstaklega grein fyrir á þemakortum í 
kaflanum Veitur og önnur minni veitumannvirki á yfirborði 
sem falla vel að umhverfinu og valdi ekki neikvæðum 
umhverfisáhrifum eða óafturkræfu raski.

Í aðalskipulaginu er ekki sett fram sérstök stefna 
um gagna- eða boðveitu. Gerð er grein fyrir henni eftir 
atvikum í hverfis- eða deiliskipulagi. Minni mannvirki, svo 
sem fjarskiptamöstur, móttakarar og línulagnir í jörðu, 
eru heimil utan byggðar, svo sem á opnum svæðum (OP), 
óbyggðum svæðum (ÓB) og landbúnaðarsvæðum, en eru 
háð framkvæmdaleyfi. Heimilt er að veita framkvæmdaleyfi 
fyrir þeim á grundvelli aðalskipulagsins þótt viðkomandi 
mannvirki séu ekki tilgreind á uppdráttum þess. Gera 
skal grein fyrir stærri fjarskiptamöstrum í deiliskipulagi. 
Minniháttar fjarskiptasendar og móttakarar eru heimilir 
ofan á hærri byggingum. Almennt skal gera grein fyrir 
slíku í deiliskipulagi. 

Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir að skólpdælu- og 

hreinsistöðvum og öðrum minniháttar veitumannvirkjum 
megi finna stað á öðrum landnotkunarsvæðum en 
iðnaðarsvæðum, svo sem á opnum svæðum (OP) og 
strandsvæðum (ST), enda sé þannig staðið að hönnun og 
frágangi að mannvirki falli vel að umhverfinu.

Þegar afmarkað er helgunarsvæði háspennulínu (sjá 
mynd 12 í kaflanum Veitur) skal taka mið af staðlinum 
IST EN50341 ásamt íslenskum viðauka, sbr. reglugerð 
nr. 586/2004 um lágmarksfjarlægðir háspennulína frá 
öðrum mannvirkjum. Tryggja verður að helgunarsvæði 
háspennulínu sé virt. Í því samhengi þarf einnig að hafa í 
huga að skógrækt er ekki leyfð innan helgunarsvæðis. Þá 
er nauðsynlegt að tryggja greiðan aðgang að línum vegna 
eftirlits, viðhalds og viðgerða. Um getur verið að ræða 
ýmis vélknúin tæki, allt eftir eðli verkefna hverju sinni.

Sjá nánar stefnu undir Skapandi borg,  Veitur.

Þéttleiki og yfirbragð byggðar. 
Í aðalskipulagi er fyrst og fremst mörkuð stefna um 

landnýtingu og þéttleika byggðar á landnotkunarsvæðum 
(sbr. skipulagsreglugerð nr. 90/2013) en nýtingarhlutfall 
á smærri reitum og einstökum lóðum er alfarið ákveðið 
í hverfis- eða deiliskipulagi. Þéttleiki íbúðarbyggðar er 
almennt gefinn til kynna með stærðinni íbúðir/ha eða 

fjölda íbúða en þéttleiki atvinnusvæði með fermetrum 
atvinnuhúsnæðis sem áformað er að byggja eða auka við 
á viðkomandi svæði.

Þegar fjallað er um byggingarleyfi á lóð á svæði þar 
sem ekki liggur fyrir hverfis- eða deiliskipulag skal taka 
mið af stefnu aðalskipulags um þéttleika, byggingarmagn 
og yfirbragð byggðar á svæðinu, auk þess sem áhrif 
viðkomandi byggingar á götumynd, útsýni, skuggavarp, 
þjónustustofnanir, bílastæðaþörf og umferðarsköpun 
eru metin. Ef ekki liggja fyrir skilmálar um svæðið í 
aðalskipulaginu skal taka tillit til hæðar nærliggjandi húsa 
við sömu götu og/eða nýtingarhlutfalls á viðkomandi 
götureit, auk þess sem áhrif á fyrrgreinda þætti skulu metin. 
Í tilvikum sem þessum skal fara fram grenndarkynning 
og þess skal ávallt gætt að framkvæmdin leiði aðeins til 
óverulegra breytinga á byggðamynstri hverfisins. 

Þegar lagt er fyrir hverfis- eða deiliskipulag með 
tilteknum þéttleika byggðar og/eða nýtingarhlutfalli skal 
gæta samræmis við stefnu aðalskipulags um þéttleika og 
yfirbragð byggðar á viðkomandi svæði  og/eða þéttleika 
og yfirbragð nærliggjandi svæða ef ekki liggur fyrir stefna 
um svæðið í aðalskipulaginu. Jafnframt þessu skal ávallt 
meta heildaráhrif uppbyggingar á aðliggjandi byggð og 
umhverfi og  áhrif umferðarsköpunar á samgöngukerfi.

0 0,5 10,25 Km

Flugvallarsvæði
Landnotkun flugvallar - Tímabil

Flugvöllur (FV) 2013-2015
Flugvöllur (FV) 2013-2022
Flugvöllur (FV) 2013-2024

Mynd 2. Tímabundnar heimildir til starfsemi flugvallar í Vatnsmýri. Sjá nánar viðkomandi ákvæði samkomulags Reykjavíkurborgar, ríkisins og Icelandair 
Group og viðbótarsamkomulag ríkis og borgar, dagsett 25. október 2013 (sjá fylgiskjal C.8) og framfylgd þeirra. Sjá ennfremur markmið og forsendur í kafla um 
Vatnsmýri bls. 40-41 og  kafla um samræmi við áætlanir ríkisins á bls. 6-7.

Mynd: Árni Geirsson
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Sérstök ákvæði um starfsemi,  
takmarkanir og frávik frá almennri 
skilgreiningu landnotkunar

Sérstök ákvæði um götuhliðar í miðborginni
Götuhliðar eða framhliðar við jarðhæðir bygginga er 

tengiflöturinn milli göturýmis og starfsemi sem fram fer 
innandyra. Götuhliðar hafa því mikil og margs konar áhrif 
á ásýnd og andrúm göturýmis. Í miðborginni eru ákvæði 
um götuhliðar er varða starfsemi annars vegar og hins 
vegar er varða útlit og virkni. 

Starfssemiskvótar
Starfssemiskvótar eru tvenns konar. Í fyrsta lagi kvótar 

með það að markmiði að vernda og efla smávöruverslun. Er 
með þeim kveðið á um lágmarkshlutfall smávöruverslunar 
við ákveðin götusvæði. Í öðru lagi kvótar sem ákveðnir 
eru til að tryggja fjölbreytilega starfsemi. Er með þeim 
kveðið á um hámarkshlutfall sömu starfsemi við ákveðin 

götusvæði eða torg.
Hlutföll starfsemi eru reiknuð útfrá skilgreindum 

götuhliðum sem afmarkast eins og sýnt er á mynd 3. 
Reiknireglur eru settar fram á mynd 4.

Þegar sótt er um breytingu á notkun húsnæðis á 
skilgreindu götusvæði sem leiðir til þess að viðkomandi 
notkun fer lítillega fram yfir skilgreind viðmið, er heimilt 
að taka jákvætt í erindið. Frávikið verður þó að vera innan 
við 3% af notkun á viðkomandi götusvæðum þar sem 
lágmark smásöluverslunar er 70%  og innan við 5% af 
notkun á  götusvæðum þar sem er gildir 50% viðmið. Hvert 
frávik verður metið sérstaklega og tekið til umfjöllunar í 
umhverfis-og skipulagsráði.

70% lágmark
Lágmarkshlutfall smávöruverslunar 70%. Heimildir 

til annarrar starfsemi en smávöruverslunar geta því ekki 
verið umfram 30% og forsenda samþykkis fyrir breyttri 
notkun húsnæðis við jarðhæðir er háð því að hlutfall 

smávöruverslunar fari ekki undir 70% við skilgreinda 
götuhlið.

50% lágmark
Lágmarkshlutfall smávöruverslunar 50%. Heimildir 

til annarrar starfsemi en smávöruverslunar geta því ekki 
verið umfram 50% og forsenda samþykkis fyrir breyttri 
notkun húsnæðis við jarðhæðir er háð því að hlutfall 
smávöruverslunar fari ekki undir 50% við skilgreinda 
götuhlið. Hámarkshlutfall starfsemi, að smávöruverslun 
undanskilinni, 50%.

50 % hámark
Hámarkshlutfall starfsemi að smásöluverslun 

undanskilinni er 50%. Forsenda samþykkis fyrir breyttri 
notkun húsnæðis við jarðhæðir er háð því að hlutfall 
sömu starfsemi við götuhliðina, að smásöluverslun 
undanskilinni, fari ekki yfir 50%. Við skilgreind 
miðborgartorg er hámarkshlutfall starfsemi, að 
smásöluverslun og veitingastarfsemi undanskilinni, 
50%.

Virkar götuhliðar og -horn
Götur og torg sem lúta starfssemiskvótum, sbr. 

mynd 3, eru skilgreindar sem virkar götuhliðar. Við virkar 
götuhliðar er markmiðið að skapa heildargötumynd og 
lifandi göturými. 

Þar sem kveðið er á um lágmarkshlutfall 
smávöruverslunar er sérstök áhersla lögð á 
verslunarglugga og ekki heimilt að fækka inngöngum 
við götuna. Við skilgreindar götuhliðar í miðborgarkjarna 
(M1a) skal öll starfsemi á jarðhæðum  vera opin og 
aðgengileg almenningi allan daginn og ekki er heimilt að 
hylja glugga. Í blandaðri miðborgarbyggð (M1b og M1c) 
skal þjónustustarfsemi almennt vera opin og aðgengileg 
almenningi allan daginn.  Kveða skal  nánar á um virkar 
götuhliðar í deili- og hverfi sskipulagi.

Breyting á starfsemi
Við breytingu á starfsemi gatna með götuhliðastýringu 

skal stuðlað að því að auka hlutfall virkra götuhliða á 
jarðhæð. Ekki er heimilt að breyta núverandi atvinnu- og 
þjónustuhúsnæði á jarðhæðum í íbúðir. Í þeim tilfellum 
sem starfsemi við götuhliðar er ekki opin almenningi 
og framhliðar því óvirkar skal framtíðaruppbygging 
og endurbætur miða að því að að auka hlutfall virkra 
götuhliða og auka þéttleika innganga, þ.e  inngöngum 
má  ekki fækka.

Nýbyggingar
Nýbyggingar sem reistar eru við skilgreindar 

götuhliðar hafa kvaðir um virkar götuhliðar og starfsemi 
opna almenningi allan daginn. Kveðið er nánar á um virkar 
götuhliðar og –horn í deiliskipulagi.

Breyting á útliti
Sækja þarf um leyfi byggingarfulltrúa til breytinga 

á framhliðum húsa við skilgreindar götuhliðar. Á það 
við um glugga, framhliðar og yfirborðsefni. Sýna þarf 
sérstaka aðgát við hönnun breytinga og viðbygginga 
sem áhrif hafa á yfirbragð heildarinnar. Breytingar eru 
samþykktar aðeins í þeim tilfellum þar sem eftirfarandi er 
uppfyllt:

70% lágmark smásöluverslun

50% lágmark smásöluverslun

50% hámark sömu starfsemi, 
smásöluverslun undanskilin.
Við miðborgartorg er smásöluverslun 
og veitingastarfsemi undanskilin. 

Heil lína ef óbreytt frá 
Þróunaráætlun miðborgar, 
annars brotalína.  1
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Mynd 3. Götur og torg sem lúta ákvæðum um götuhliðar.

Mynd 4. Reglur um útreikninga á götusvæðum og afmörkun götusvæðanna.

Skilgreind götusvæði

Miðborgarkjarni
1. Vesturgata: Norðurhlið: Vesturgata frá og með nr. 2 til og með 

nr. 10A. Suðurhlið: milli Aðalstrætis og Mjóstrætis.
2. Aðalstræti: Vesturhlið: Aðalstræti frá og með nr. 2 til og með nr. 

18. Austurhlið: Aðalstræti nr. 7 og 9.
3. Vallarstræti: Milli Aðalstrætis og Veltusunds ásamt Veltusundi 

milli Hafnarstrætis og Vallarstrætis.
4. Austurstræti: Suður- og norðurhlið frá Veltusundi að 

Lækjargötu.
5. Hafnarstræti: Suður- og norðurhlið frá Aðalstræti að 

Kalkofnsvegi.
6. Lækjargata: Milli Austurstrætis og Skólabrúar.
Aðalverslunarsvæði
7. Bankastræti og Laugavegur: Norðurhlið frá og með 

Bankastræti 3 til og með Klapparstíg 31. Suðurhlið frá og með 
Bankastræti 2 til og með Laugavegi 22A.

8. Laugavegur: Suður- og norðurhlið frá og með Laugavegi 23 og 
24 til og með Vitastíg.

9. Laugavegur: Suður- og norðurhlið frá Vitastíg að Snorrabraut.
10. Skólavörðustígur: Suður- og norðurhlið frá og með 

Skólavörðustíg 1A og Bankastræti 14 að Týsgötu.
Hliðarverslunarsvæði
11. Hverfisgata: Suðurhlið frá og með nr. 4 til og með nr. 62.
12. Klapparstígur: Austur- og vesturhlið frá Laugavegi að 

Skólavörðustíg.
13. Skólavörðustígur: Suðurhlið frá Týsgötu að Baldursgötu, 

norðurhlið frá Týsgötu að Bjarnarstíg.
14. Laugavegur: Norðurhlið frá Snorrabraut að Hlemmi, 

suðurhlið frá Snorrabraut að Rauðarárstíg.

MARKMIÐ
•	 Stuðla	að	heildarmynd	

göturýmisins	með	því	að	
samræma	útlit	og	umhverfi.

•	 Efla	mannlíf	í	göturýmum.
•	 Tryggja	samfellu	í	

verslunargötuhliðum.
•	 Stuðla	að	fjölbreyttri	

starfsemi.
•	 Vernda	og	efla	

smávöruverslun.
•	 Styrkja	samþjöppun	

smásöluverslunar.

50% hámark með sömu starfsemi
15. Reykjarstræti á Austurbakka.
16. Klapparstígur: Norður- og suðurhlið milli Laugavegar og 

Hverfisgötu.
17. Hverfisgata: Norðurhlið frá Ingólfsstræti að Snorrabraut. 

Suðurhlið frá Klapparstíg að Rauðarárstíg.
18. Klapparstígur milli Hverfisgötu og Skúlagötu.
19. Frakkastígur milli Laugavegar og Skúlagötu.
20. Frakkastígur frá og með Kárastíg 1 að Laugavegi.
21. Vegamótastígur.
22. Bergstaðastræti milli Hverfisgötu og Skólavörðustígs.
23. Ingólfsstræti milli Amtmannsstígs og Hverfisgötu.
24. Þingholtsstræti milli Amtmannsstígs og Bankastrætis.
25. Skólavörðustígur milli Baldursgötu / Bjarnarstígs og 

Frakkastígs.
26. Týsgata milli Þórsgötu og Skólavörðustígs, og Óðinsgata: 

Austurhlið frá og með Freyjugötu 1 og vesturhlið frá og með 
Óðinsgötu 6 að Skólavörðustíg.

27. Vitastígur milli Grettisgötu og Skúlagötu.
28. Barónsstígur milli Laugavegar og Skúlagötu.
29. Barónsstígur milli Grettisgötu og Laugavegar.
30. Skúlagata: Suðurhlið frá Ingólfsstræti að Barónsstíg. Norðurhlið 

frá og með Skúlagötu 9 að Skúlagötu 21.
31. Snorrabraut: Austurhlið milli Njálsgötu og Hverfisgötu. 

Vesturhlið milli Laugavegar og Skúlagötu.
32. Rauðarárstígur: Austurhlið milli Háteigsvegar og Laugavegar 

og vesturhlið milli Grettisgötu og Hverfisgötu.
33. Hlemmtorg.
34. Stórholt frá Skipholti að Þverholti og eystri hlið Þverholts frá 

Skipholti að Laugavegi.
35. Norðurhlið Bríetartúns.
36. Vesturhlið Katrínartúns frá Bríetartúni að Borgartúni.

37. Borgartún frá Snorrabraut að Katrínartúni.
38. Gruðrúnartún og Katrínartún frá Borgartúni að Sæbraut.
39. Templarasund og Kirkjutorg.
40. Austurvöllur.
41. Tjarnargata milli Vonarstrætis og Kirkjustrætis.
42. Suðurgata frá og með Suðurgötu 13 að Vonarstræti 10 og 

Túngötu. Túngata 2.
43. Tryggvagata: Norðurhlið frá Tryggvagötu 15 að Hafnarstræti. 

Suðurhlið frá Geirsgötu að Hafnarstræti.
44. Geirsgata: Norðurhlið frá Tryggvagötu að Austurbakka. 

Suðurhlið frá Tryggvagötu að Lækjargötu.
45. Vesturhlið Austurhafnar.
46. Norðurhlið Austurhafnar.
47. Kalkofnsvegur milli Tryggvagötu og Austurhafnar.
48. Hafnarbakki Miðbakka.
49. Naustin frá Hafnarstræti að hafnarbakka Miðbakka.
50. Garðastræti: Vesturhlið milli Ránargötu og Vesturgötu. 

Vesturgata milli Garðastrætis og Norðurstígs. Norðurstígur.
51. Geirsgata milli Norðurstígs og Ægisgötu.
52. Ægisgata milli Vesturgötu og Mýrargötu.
53. Mýrargata milli Ánanausta og Ægisgötu.
54. Hafnarbakki Vesturbugtar.
55. Seljavegur: Vesturhlið milli Nýlendugötu og Mýrargötu.
56. Grandagarður.

1 	-	 56 	
Skilgreind götusvæði til útreiknings á kvóta. Afmörkun fyrir 
núverandi götusvæði í AR2001-2024 að mestu óbreytt.

Reglur um útreikninga á götusvæðum

Hvað er reiknað? Reiknuð er lengd húsa á 
hverju götusvæði (inndregnar 
húshliðar reiknast með).

Hvað með lóðir þar 
sem hús fylla ekki upp 
í lóð?

Reiknuð er lengd þeirrar 
húshliðar sem snýr að 
skilgreindu götusvæði. Ef 
viðbótaruppbygging á sér 
stað breytist hlutfall þess 
götusvæðis.

Hvað með hús 
sem hafa hlið að 
skilgreindu götusvæði 
en heyra til annarri 
götu (póstfang)?

Sú hlið hússins sem snýr að 
skilgreindu götusvæði skal 
skera úr um hvaða notkun er 
heimil í húsinu.

Hvað með hornhús 
sem lenda á tveimur 
götusvæðum?

Hvert götusvæði er reiknað 
óháð öðru. Fari notkun yfir 
leyfilegt hámark á öðru svæði 
og/eða báðum verður breyting 
á notkun ekki heimil.

Hvað með hornskorin 
hús?

Tekin er lengd samsíða götu 
(ofanvarp hússins).

Hvað með 
sýningarglugga sem 
tilheyra ekki notkun á 
jarðhæð?

Tekið er mið af notkun fyrir 
innan sýningarglugga.

Hvað með autt 
húsnæði?

Reiknuð er sú notkun sem 
var síðast í húsnæðinu þar til 
samþykkt hefur verið breyting 
á notkun.

Hvað með innganga á 
efri hæðir húsa?

Inngangar eru reiknaðir með 
notkun viðkomandi húss 
eða deilt hlutfallslega milli 
notkunar jarðhæðar sé um 
fleiri en eina notkun að ræða.

Hvernig er jarðhæð 
skilgreind?

Jarðhæð er sú hæð sem 
gengið er beint inn á frá götu 
og aðalhlið og inngangur eru 
ekki niðurgrafin (sbr. gr. 4.24 
brg. nr. 441/1998). Sé ekki 
jarðhæð í húsinu telst kjallari 
með lofthæð hærri en 1,30 m 
frá gangstétt, mælt frá miðri 
framhlið, jarðhæð. Ella telst 
næsta hæð fyrir ofan vera 
jarðhæð.
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Tafla 1. Spilasalir. Sjá	sérstök	ákvæði	um	spilasali

Spila-
salur	I

Spila-
salur	II

Sérstök	ákvæði	
/	skilyrði

Íbúðarbyggð	(ÍB) Nei Nei

Nærþjónustukjarnar Nei Nei

Aðalgötur Nei Nei

Blönduð	byggð	(BB) Nei Nei

Samfélagsþjónusta	(S) Nei Nei

Verslun	og	þjónusta	(VÞ) Nei Nei

Hverfiskjarnar Nei Nei

Miðborg	og	miðsvæði	(M) Já/nei Nei

Miðborgin	-	kjarni	(M1a) Nei Nei

Miðborgin	-	blönduð	
miðborgarbyggð	-	skrifstofur	
(M1b)

Já/nei Nei Flokkur	I	heimill	
ef	gerð	er	grein	
fyrir	honum	í	
deiliskipulagi

Miðborgin	-	blönduð	
miðborgarbyggð	-	
íbúðarbyggð	(M1c)

Nei Nei

Hlemmur-Grensás	(M2a-M2e) Já Nei

Skeifan-Sogamýri	(M3a-M3b) Já Nei

Höfðar-Keldur	(M4a-M4d) Já Nei

Vatnsmýri	(M5) Nei Nei

Borgartún	(M6) Nei Nei

Skógarhlíð	(M7) Nei Nei

Kringlan	(M8) Já Nei

Þjónustukjarnar	við	
stofnbrautir	(M9)

Nei Nei

Fossaleynir	(M10) Nei Nei

Hádegismóar	(M17) Nei Nei

Köllunarklettur	(M18) Nei Nei

Dugguvogur	(M19) Nei Nei

Borgarhlutakjarnar	
(M11-M16)

Nei Nei

Athafnasvæði	(AT) Já Nei

Iðnaðarsvæði Nei Nei

Hafnarsvæði	(H) Nei Nei

Örfirisey	-	blandað	
athafnasvæði	(H2)

Já/nei Nei Gera	skal	grein	
fyrir	spilasal	í	
deiliskipulagi

Hafnarsvæði	
miðborgarsvæðis	(H3)

Nei Nei

Afþreyingar-	og	
ferðamannasvæði	(AF)

Nei Nei

Íþróttasvæði	(ÍÞ) Nei Nei

Kirkjugarðar	(K) Nei Nei

Opin	svæði	(OP) Nei Nei

Strandsvæði	(ST) Nei Nei

Óbyggð	svæði	(ÓB) Nei Nei

Landbúnaðarsvæði	(L) Nei Nei

Svæði	fyrir	skógrækt	og	
landgræðslu	(SL)

Nei Nei

Frístundabyggð	(F) Nei Nei

Spilasalur	I:	Spilasalur	án	áfengisveitinga

Spilasalur	II:	Spilasalur	þar	sem	einnig	eru	heimilaðar	
áfengisveitingar

- Breytingarnar séu í takt við sérkenni, efni stíl, skala og 
hlutföll bygginga í kring.

- Mikilvægir þættir byggingar séu ekki fjarlægðir eða 
huldir.

Sérstök ákvæði um spilasali*
Ekki er heimilt að reka spilasal og vínveitingastarfsemi 

í sama rými. Rekstur spilasala getur verið heimill á 
miðsvæðum og athafnasvæðum.  Óheimilt er að reka 
spilasali á öðrum landnotkunarsvæðum, nema annað sé 
sérstaklega tilgreint fyrir viðkomandi landnotkunarsvæði, 
sjá töflu 1

Skipulagsákvæði þessi eru ekki afturvirk. 
* Spilasalur merkir rými þar sem reknir eru fleiri en 4 

spilakassar og rekstur spilakassa er aðal starfsemin sem þar fer 
fram.

Sérstök ákvæði um vínveitingahús
Í aðalskipulaginu eru sett fram markmið og ákvæði 

um veitingahús eftir landnotkunarsvæðum. Í töflu 
2 er gerð grein fyrir heimildum um veitingahús eftir 

landnotkunarsvæðum. 
Almennt er ekki gert ráð fyrir því að vínveitingahús séu 

heimil innan íbúðarbyggðar, nema að uppfylltum skilyrðum 
á völdum svæðum og þá fyrir veitingahús í flokki II (sjá 
heimildir um nærþjónustukjarna og aðalgötur). Ennfremur 
má heimila veitingastaði í flokki II á dvalarheimili aldraðra, 
þó það sé á svæði sem skilgreint er sem íbúðarbyggð. 
Vínveitingahús er almennt heimil á miðvæðum, en settar 
eru ákveðnar takmarkanir á opnunartíma í skilgreiningu 
einstakra svæða. Vínveitingahús í flokki II geta einnig verið 
heimil á verslunar- og þjónustusvæðum, stofnanasvæðum,  
athafnasvæðum, opnum svæðum,  íþróttasvæðum og 
landbúnaðarsvæðum, enda sé gerð grein fyrir þeim í 
deiliskipulagi. 

Í miðborginni gilda eftirfarandi sérákvæði og markmið, 
sjá einnig kaflann Miðborgarstefna.

Skilmálar varðandi staðsetningu og opnunartíma 
veitingastaða eru mikilvægir í því að stuðla að 
ólíkum tilboðum fyrir mismunandi hópa auk þess að 
skapa líf í miðborginni á ólíkum stöðum og ólíkum 
tímum sólarhringsins. Markmið með ákvæðum um 
veitingastarfsemi í miðborginni eru að: 

•	 Stuðla að fjölbreyttri flóru veitingastaða í 
miðborginni

•	 Skilgreina ramma utan um veitingastarfsemi sem 
tekur mið af ólíkum þörfum mismunandi svæða, 
ýmis konar starfsemi og ólíkum notendahópum 
miðborgarinnar. 

Staðsetning
Skilgreind eru svæði fyrir þrjár mismunandi tegundir 

heimilda:
1. almennar miðborgarheimildir,
2. rýmri miðborgarheimildir og
3. takmarkaðar miðborgarheimildir.
Tegund veitingastaðar
Skemmtistaðir eru aðeins á svæði með rýmri 

miðborgarheimildir, en flokkun og tegundir 
veitingastaða skv. reglugerð um veitingastaði, gististaði 
og skemmtanahald 585/2007 liggja til grundvallar 
heimildaramma stefnu er

varða tegund veitingastarfsemi.
Opnunartími
Núverandi landnotkun í miðborginni leggur línur 

varðandi stigskiptingu opnunartíma veitingastaða. Þannig 
eru takmörkuðustu heimildirnar næst íbúðabyggð, en 
rýmstu heimildir fjærst íbúðabyggð. 

Rýmri miðborgarheimildir - lengst opið til 4.30 um 
helgar/frídaga

Á svæði með rýmri miðborgarheimildir má heimila 
allar tegundir veitingastaða í flokki I-III.Þó aldrei lengur 
en til 4.30. Í rekstrarleyfi veitingastaða á þessu svæði má 
heimila útiveitingar, þó aldrei lengur en til kl. 23.00.

Almennar miðborgarheimildir - lengst opið til 3.00 
um helgar/frídaga 

Á svæði með almennar miðborgarheimildir má 
heimila allar tegundir veitingastaða í flokki I-III að 
skemmtistöðum undanskyldum . Veitingastaðir með 
almennar miðborgarheimildir eru jafnan með meiri 
takmörkunum á opnunartíma og afgreiðslutíma áfengis 
en kveðið er á um í reglugerð 585/2007 um veitingastaði, 
gististaði og skemmtanahald eða með lengst opið til kl. 
01.00 um helgar. Í rekstrarleyfi veitingastaða má heimila 
útiveitingar, þó aldrei lengur en til kl. 23.00.

Takmarkaðar miðborgarheimildir - almennt opið til 
23.00 um helgar/frídag, en lengst til 01.00

Á svæði með takmarkaðar miðborgarheimildir 
má heimila veitingastaði, kaffihús og krár í flokki I-II. 
Veitingastaðir í flokki III eru heimilir þó með meiri 
takmörkunum á opnunartíma og afgreiðslutíma áfengis 
en kveðið er á um í reglugerð 585/2007. Í rekstrarleyfi 
veitingastaða má heimila útiveitingar, þó aldrei lengur en 
til kl. 22.00.

Nánar er kveðið á um staðsetningu, opnunartíma og 
afgreiðslutíma áfengis í málsmeðferðarreglum borgarráðs 
um veitingastaði og gististaði.

Tafla 2. Veitingastaðir.	Frekari	ákvæði	um	vínveitingastaði	eru	sett	í	málsmeðferðarreglum	borgarráðs,	svo	sem	um	útiveitingar	
og	áfengisveitingar	á	gististöðum.

Veitingastaðir Sérstök	ákvæði	/	skilyrði

Flokkur	I* Flokkur	II** Flokkur	III***

Íbúðarbyggð	(ÍB) Já Já/nei Nei Opnunartími	allra	flokka	takmarkast	við	kl.	23

Nærþjónustukjarnar Já Já Nei Opnunartími	allra	flokka	takmarkast	við	kl.	23

Aðalgötur Já Já/nei Nei Opnunartími	allra	flokka	takmarkast	við	kl.	23

Blönduð	byggð	(BB) Já Já Nei Opnunartími	allra	flokka	takmarkast	við	kl.	23

Samfélagsþjónusta	(S) Já Já Já/Nei Flokkur	III	háður	mati	í	deiliskipulagi

Verslun	og	þjónusta	(VÞ) Já Já Nei

Hverfiskjarnar Já Já Nei

Miðborg	og	miðsvæði	(M) Já Já Já Flokkur	III	háður	skilyrðum	eftir	svæðum

Miðborgin	-	rúmar	heimildir	(sjá	
kort)

Já Já Já Flokkur	III	til	allt	að	4.30	um	helgar/frídaga

Miðborgin	-	almennar	heimildir	(sjá	
kort)

Já Já Já

Miðborgin	-	takmarkaðar	heimildir	
(sjá	kort)

Já Já Já/Nei Flokkur	III	til	allt	að	1.00	um	helgar/frídaga	
og	kl.	23.00	virka	daga

Hlemmur-Grensás	(M2a-M2e) Já Já Já Flokkur	III	til	allt	að	4.30	um	helgar/frídaga	á	
svæðum	M3c,d,e

Skeifan-Sogamýri	(M3a-M3b) Já Já Já

Höfðar-Keldur	(M4a-M4d) Já Já Já

Vatnsmýri	(M5) Já Já Já

Borgartún	(M6) Já Já Já

Skógarhlíð	(M7) Já Já Nei

Kringlan	(M8) Já Já Já

Þjónustukjarnar	við	stofnbrautir	(M9) Já Já Já

Fossaleynir	(M10) Já Já Já

Hádegismóar	(M17) Já Já Já

Köllunarklettur	(M18) Já Já Já

Dugguvogur	(M19) Já Já Já

Borgarhlutakjarnar	(M11-M16) Já Já Já/nei Flokkur	III	til	allt	að	1.00	um	helgar/frídaga	
og	kl.	23.00	virka	daga

Athafnasvæði	(AT) Já Já Já

Iðnaðarsvæði Já Já Nei

Hafnarsvæði	(H) Já Já Nei

Örfirisey	-	blandað	athafnasvæði	
(H2)

Já Já Já Flokkur	III	til	allt	að	4.30	um	helgar/frídaga

Afþreyingar-	og	ferðamannasvæði	
(AF)

Já Já Já/nei Flokkur	III	til	allt	að	1.00	um	helgar/frídaga	
og	kl.	23.00	virka	daga

Íþróttasvæði	(ÍÞ) Já Já Já/nei Flokkur	III	háður	heimildum	í	deiliskipulagi

Kirkjugarðar	(K) Nei Nei Nei

Opin	svæði	(OP) Já Já Já/nei Flokkur	III	háður	heimildum	í	deiliskipulagi

Strandsvæði	(ST) Nei Nei Nei

Óbyggð	svæði	(ÓB) Nei Nei Nei

Landbúnaðarsvæði	(L) Já Já Já/nei Flokkur	III	háður	heimildum	í	deiliskipulagi

Svæði	fyrir	skógrækt	og	
landgræðslu	(SL)

Nei Nei Nei

Frístundabyggð	(F) Nei Nei Nei

*	Veitingastaður	án	áfengisveitinga.	Opnunartími	ótakmarkaður	nema	annað	sé	tilgreint	fyrir	viðkomandi	landnotkunarsvæði.

**	Veitingastaður	með	áfengisveitingum,	einkum	með	matsölu,	og	án	háværrar	tónlistar.	Opnunartími	skal	ávallt	takmarkast	við	kl.	23.	Sala	áfengis	
hefjist	ekki	fyrr	en	kl.	11.

***	Áfengisveitingastaður	þar	sem	leika	má	háværa	tónlist.	Opnunartími	og	sala	áfengis	miðist	almennt	við	kl.	11.00-1.00	á	virkum	dögum	og	kl.	
11.00-3.00	aðfararnótt	laugardags	og	sunnudags	og	almennra	frídaga,	nema	annað	sé	tilgreint	fyrir	viðkomandi	landnotkunarsvæði.

rýmri heimildir

almennar heimildir

takmarkaðar heimildir

Mynd 5. Flokkun svæða í miðborginni eftir heimildum um vínveitingar.
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Sérstök ákvæði um hótel- og gistirými
Hótel og gistiheimili eru ekki heimil á athafnasvæðum, 

iðnaðarsvæðum og hafnarsvæðum. Á hafnarsvæði H3, 
miðborgarhöfn er þó heimilt að reka hótel og gistiheimili 
og takmörkuð gistiþjónusta er möguleg á svæði H2.

Hótel og gistiheimili geta verið heimil innan flestra 
landnotkunarsvæða innan þéttbýlis, en á sumum 
takmarkast gistiþjónusta við flokka I, II eða III. Ennfremur 
er gert ráð fyrir að gistiþjónusta sé almennt heimil á 
opnum svæðum og landbúnaðarsvæðum, enda sé gerð 
grein fyrir starfseminni í deiliskipulagi Hótel og gistiheimili 
eru almennt heimil í miðborginni og  miðsvæðum, nema 
annað sé sérstaklega tekið fram, sjá nánar töflu 3. 

Sérstök ákvæði um matvöruverslanir
Eftirfarandi markmið og ákvæði eru sett fram varðandi 

eflingu verslunar og þjónustu innan hverfa (sjá einnig töflu 
4). Nánari stefna um verslun og þjónustu verður mótuð 
í hverfisskipulagi. Sjá einnig  kaflann Kaupmaðurinn á 
horninu í Borg fyrir fólk:
•	 Matvöruverslanir og aðrar dagvöruverslanir verði 

fyrst og fremst staðsettar innan skilgreindra 
hverfiskjarna og nærþjónustukjarna. Minni 
dagvöruverslanir geta einnig verið heimilar við 
aðalgötur innan íbúðarhverfa 

•	 Í  hverfum borgarinnar verði núverandi 
verslunar- og þjónustulóðir dagvöruverslana 
festar í sessi til að tryggja betur stöðu verslunar 
og þjónustu innan hverfanna. Hverfiskjarnar 
og helstu nærþjónustukjarnar verði 
afmarkaðar á landnotkunaruppdrætti og minni 
nærþjónustukjarnar tilgreindar í texta og á 
þemakorti.

•	 Núverandi matvöruverslanir og aðrar 
dagvöruverslanir innan íbúðarhverfa verði festar í 
sessi og því verði fylgt eftir við gerð hverfisskipulags. 
Sjá lista og kortlagningu núverandi verslana í 
Skipulagi borgarhluta.

•	 Ekki verði heimilt að breyta verslunarhúsnæði á 
jarðhæð í skilgreindum kjörnum í íbúðarhúsnæði.

•	 Skapaðar verði forsendur til að endurbyggja 
og stækka verslunarhúsnæði þar sem rótgróin 
dagvöruverslun er til staðar í dag.

•	 Heimildir um matvöruverslanir á atvinnusvæðum 
utan íbúðarhverfa verði takmarkaðar:

o Matvöruverslanir eru ekki heimilar á 
hafnarsvæðum, iðnaðarsvæðum og 
athafnasvæðum (sjá nánar skilgreiningu 
landnotkunarviðkomandi svæðum). 

o Matvöruverslanir eru almennt ekki heimilar 
innan svæða fyrir samfélagsþjónustu 
(stofnanasvæðum). Á slíkum svæðum getur 
þó verið heimilt að reka matvöruverslun og 

skal þá gera grein fyrir því í deiliskipulagi fyrir 
viðkomandi svæði.

o Dagvöruverslanir eru almennt heimilar á 
svæðum sem skilgreind eru sem miðsvæði. Á 
miðsvæðum með einsleita starfsemi og þar 
sem ekki er gert ráð fyrir íbúðarbyggð í næsta 
nágrenni, eru settar ákveðnar takmarkanir 
á opnun nýrra matvöruverslana (sjá nánar 
skilgreiningar fyrir viðkomandi miðsvæði). 
Gera skal grein fyrir matvöruverslunum sem 
eru stærri en 1.000 fermetrar í deiliskipulagi og 
skal meta áhrif þeirra á dagvöruverslun innan 
nærliggjandi íbúðarhverfa. Almennt verði nýjar 
matvöruverslanir á miðsvæðum ekki stærri en 
2.500 fermetrar.**

•	 Bakland hverfisverslunar og þjónustu verði 
styrkt með fjölgun íbúa og starfa. Fjölbreytt 
atvinnustarfsemi verði heimil eins og kostur er 
í skilgreindum hverfiskjörnum og íbúðir verði 
heimilaðar á efri hæðum bygginga í hverfiskjörnum 
og nærþjónustukjörnum.

•	 Hlutfall þeirra íbúa sem eru innan við 400 
m göngufjarlægð (300 m loftlína/radíus) 
frá dagvöruverslun hækki verulega á 
skipulagstímabilinu, frá 54% hlutfalli árið 2008. 
Breytingar á þessu hlutfalli verði vaktað og 
niðurstöður hafðar til hliðsjónar við mat á einstökum 
umsóknum um opnun nýrra matvöruverslana.

* Dagvöruverslanir eru verslanir sem selja almennar 
neysluvörur til daglegra þarfa á heimilum. Hér eru 
matvöruverslanir skilgreindar sem verslanir sem selja 
neysluvörur til daglegra þarfa í öllum helstu vöruflokkum.  Minni 
dagvöruverslanir eru s.s. bakarí, fiskbúðir, kjötbúðir og aðrar 
ferskvöruverslanir í völdum vöruflokkum.

** Í Kaupmannahöfn er stærðarviðmiðið 3.500 m2 á 
sambærilegu landnotkunarsvæði (bymidter). Til samanburðar er 
Krónubúðin í Örfirisey hátt í 3.000 m2 (heildarstærð).

Tafla 3. Gististaðir.	Frekari	ákvæði	um	gististaði	eru	sett	í	málsmeðferðarregluum	borgarráðs,	m.a.	um	áfengisveitingar	á	gististöðum.

Gististaður Sérstök	ákvæði/skilyrði

Flokkur	I Flokkur	II Flokkur	III Flokkur	IV Flokkur	V

Íbúðarbyggð	(ÍB) Já Nei Nei Nei Nei

Nærþjónustukjarnar Já Já Já Nei Nei

Aðalgötur Já Já Já Nei Nei

Blönduð	byggð	(BB) Já Já Já Já Já

Samfélagsþjónusta	(S) Já Já Já Já Já Gera	þarf	grein	fyrir	hótelum	í	
flokki	IV	og	V	í	deiliskipulagi

Verslun	og	þjónusta	(VÞ) Já Já Já Nei Nei

Hverfiskjarnar Já Já Já Nei Nei

Miðborg	og	miðsvæði	(M) Já Já Já Já Já

Miðborgin	-	kjarni	(M1a) Já Já Já Já Já

Miðborgin	-	blönduð	miðborgarbyggð	-	
skrifstofur	(M1b)

Já Já Já Já Já

Miðborgin	-	blönduð	miðborgarbyggð	-	
íbúðarbyggð	(M1c)

Já Já Já Nei Nei

Hlemmur-Grensás	(M2a-M2e) Já Já Já Já Já

Skeifan-Sogamýri	(M3a-M3b) Já Já Já Já Já

Höfðar-Keldur	(M4a-M4d) Já Já/nei Já/nei Já/nei Já/nei Gera	þarf	grein	fyrir	hótelum/
gistiheimilum	í	deiliskipulagi

Vatnsmýri	(M5) Já Já Já Já Já

Borgartún	(M6) Já Já Já Já Já

Skógarhlíð	(M7) Nei Já Já Nei Nei

Kringlan	(M8) Já Já Já Já Já

Þjónustukjarnar	við	stofnbrautir	(M9) Nei Nei Nei Nei Nei

Fossaleynir	(M10) Nei Já Já Nei Nei Gera	þarf	grein	fyrir	
gistiheimilum	í	deiliskipulagi

Hádegismóar	(M17) Nei Nei Nei Nei Nei

Köllunarklettur	(M18) Já Já Já Já Já

Dugguvogur	(M19) Já Já Já Já Já

Borgarhlutakjarnar	(M11-M16) Já Já Já Nei Nei

Athafnasvæði	(AT) Nei Nei Nei Nei Nei

Iðnaðarsvæði Nei Nei Nei Nei Nei

Hafnarsvæði	(H) Nei Nei Nei Nei Nei

Hafnarsvæði	miðborgarsvæðis	(H3) Nei Já Já Já Já

Örfirisey	-	blandað	athafnasvæði	(H2) Nei Já Já Nei Nei Gera	þarf	grein	fyrir	
gistiheimilum	í	deiliskipulagi

Afþreyingar-	og	ferðamannasvæði	(AF) Nei Já Já Já Já

Íþróttasvæði	(ÍÞ) Nei Já Já Nei Nei Gera	þarf	grein	fyrir	
gistiheimilum	í	deiliskipulagi

Kirkjugarðar	(K) Nei Nei Nei Nei Nei

Opin	svæði	(OP) Já Já Já Já Já Gera	þarf	grein	fyrir	hótelum/
gistiheimilum	í	deiliskipulagi

Strandsvæði	(ST) Nei Nei Nei Nei Nei

Óbyggð	svæði	(ÓB) Nei Nei Nei Nei Nei

Landbúnaðarsvæði	(L) Já Já Já Já Já Gera	þarf	grein	fyrir	hótelum/
gistiheimilum	í	deiliskipulagi

Svæði	fyrir	skógrækt	og	landgræðslu	(SL) Nei Nei Nei Nei Nei

Frístundabyggð	(F) Nei Nei Nei Nei Nei

Flokkur	I:	Heimagisting.	Gisting	á	heimili	gistisala.

Flokkur	II:	Gististaður	án	veitinga.

Flokkur	III:	Gististaður	með	veitingum	en	þó	ekki	áfengisveitingum.

Flokkur	IV:	Gististaður	með	minibar.

Flokkur	V:	Gististaður	með	bar	og/eða	veitingaaðstöðu	þar	sem	áfengi	er	veitt.

Tafla 4.	Matvöruverslanir og aðrar dagvöruverslanir. Heimildir	eftir	landnotkunarflokkum.	Sjá	stefnu	um	Kaupmanninn	á	horninu.

Matvöruverslanir* Dagvöruverslanir	aðrar** Sérstök	ákvæði	/	skilyrði

Íbúðarbyggð	(ÍB) Já Já

Nærþjónustukjarnar Já Já

Aðalgötur Já Já

Blönduð	byggð	(BB) Já Já

Samfélagsþjónusta	(S) Já/Nei Já Nýjar	matvöruverslanir	háðar	
mati	í	deiliskipulagi

Verslun	og	þjónusta	(VÞ) Já Já

Hverfiskjarnar Já Já

Miðborg	og	miðsvæði	(M) Já Já

Miðborgin	-	kjarni	(M1a) Já Já

Miðborgin	-	blönduð	miðborgarbyggð	
(M1b)

Já Já

Miðborgin	-	blönduð	miðborgarbyggð	-	
skrifstofur	(M1b)

Já Já

Miðborgin	-	blönduð	miðborgarbyggð	-	
íbúðarbyggð	(M1c)

Já Já

Skeifan-Sogamýri	(M3a-M3b) Já Já

Höfðar-Keldur	(M4a-M4d) Já/Nei Já Nýjar	matvöruverslanir	háðar	
mati	í	deiliskipulagi

Vatnsmýri	(M5) Já/Nei Já Nýjar	matvöruverslanir	háðar	
mati	í	deiliskipulagi

Borgartún	(M6) Já/Nei Já Nýjar	matvöruverslanir	háðar	
mati	í	deiliskipulagi

Skógarhlíð	(M7) Já/Nei Já Nýjar	matvöruverslanir	háðar	
mati	í	deiliskipulagi

Kringlan	(M8) Já Já

Þjónustukjarnar	við	stofnbrautir	(M9) Nei Já Ekki	gert	ráð	fyrir	nýjum	
matvöruverslunum

Fossaleynir	(M10) Nei Nei

Hádegismóar	(M17) Nei Já

Köllunarklettur	(M18) Nei Já

Dugguvogur	(M19) Já Já

Borgarhlutakjarnar	(M11-M16) Já	 Já

Athafnasvæði	(AT) Nei Já Ekki	gert	ráð	fyrir	nýjum	
matvöruverslunum

Iðnaðarsvæði Nei Nei

Hafnarsvæði	(H) Nei Nei

Örfirisey	-	blandað	athafnasvæði	(H2) Nei Já Ekki	gert	ráð	fyrir	nýjum	
matvöruverslunum

Hafnarsvæði	miðborgarsvæðis	(H3) Nei Já

Afþreyingar-	og	ferðamannasvæði	(AF) Nei Nei

Íþróttasvæði	(ÍÞ) Nei Nei

Kirkjugarðar	(K) Nei Nei

Opin	svæði	(OP) Nei Nei

Strandsvæði	(ST) Nei Nei

Óbyggð	svæði	(ÓB) Nei Nei

Landbúnaðarsvæði	(L) Nei Nei

Svæði	fyrir	skógrækt	og	landgræðslu	(SL) Nei Nei

Frístundabyggð	(F) Nei Nei

*	Matvöruverslun	merkir	hér	verslanir	sem	selja	neysluvörur	til	daglegra	þarfa	í	öllum	helstu	vöruflokkum.

**	Minni	dagvöruverslanir,	s.s.	bakarí,	fiskbúðir,	kjötbúðir	og	aðrar	ferskvöruverslanir.
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Sérstök ákvæði um bensínstöðvar
Stærri bensínstöðvar (þjónustustöðvar) eru 

skilgreindar sem verslunar- og þjónustusvæði. Sala á 
bensíni og öðrum orkugjöfum getur einnig verið heimil 
á miðsvæðum, athafnasvæðum, iðnaðarsvæðum, 
hafnarsvæðum og flugvallarsvæði, enda sé gerð grein 
fyrir þeim í deiliskipulagi. Núverandi bensínstöðvar innan 
íbúðarsvæða verði víkjandi starfsemi.

Spornað verði við fjölgun bensínstöðva í Reykjavík. 
Miða verði við að heildarfjöldi bensínstöðvar aukist ekki. Sé 
komist að þeirri niðurstöðu að þörf sé á nýrri bensínstöð, 
t.a.m. í nýju hverfi skal:
o gerð krafa um að þjónusta verði einnig veitt fyrir 

vistvæna orkugjafa.
o stefnt að því að leggja niður aðra bensínstöð í 

Reykjavík á móti.
o staðsetja nýjar stöðvar í tengslum við aðra 

þjónustu, þ.e. á atvinnusvæðum og verslunar- 
og þjónustusvæðum í jaðri byggðar en ekki á 
stakstæðum lóðum úr tengslum við þá byggð sem 
hún þjónar.

o lögð áhersla á að úthluta lóðum undir litlar 
bensínstöðvar.

Stuðla verði að því að olíufélögin bjóði upp á vistvæna 
orkugjafa á bensínstöðvum sinum. Það má gera með 
eftirfarandi hætti:

o fylgjast með þróun vistvænna orkugjafa og hvetja 
olíufélögin til þess að nýta lóðir sínar þannig að 
þær þjóni einnig vistvænum orkugjöfum.

o setja ákvæði í lóðarleigusamning við endurnýjum 
um að leigutaka beri að bjóða upp á vistvæna 
orkugjafa.

Við skipulagningu nýrra hverfa sé haft í huga að íbúar 
geti hlaðið rafmagnsbíla í þeirra eigu.

Landnotkun við aðalgötur innan 
íbúðarbyggðar

Meðfram aðalgötum (sjá mynd 1) er heimil fjölbreyttari 
landnotkun, þó grunn skilgreining lóða við götuna 
sé íbúðarsvæði. Hér er einkum um að ræða starfsemi 
sem fellur undir flokkana verslun og þjónusta (VÞ, að 
skemmtistöðum undanskyldum) og samfélagsþjónusta 
(S). Verslun og þjónusta á jarðhæðum  getur verið 
heimil, svo og  mögulega veitingastaðir í flokki I og II og 
gististaðir í flokki II-III. Opnunartími allra veitingastaða 
skal  takmarkast við kl. 23. Breytt notkun í þessa veru í 
fjöleignarhúsi er háð samþykki meðeigenda, sbr. ákvæði 
laga um fjöleignarhús. Rýmri heimildir um landnotkun 
gilda eingöngu um hús sem standa við viðkomandi 
aðalgötu og ná einkum til jarðhæða þegar um verslun,  
þjónustu og veitingastaði er að ræða. Ef þörf krefur eru sett 
nánari ákvæði um landnotkunarheimildir við aðalgötur í 
hverfis- og/eða deiliskipulagi.

Nektarstaðir
Rekstur nektarstaða er óheimill í Reykjavík.

Tímabundin ákvæði um landnotkun
Flugvöllur í Vatnsmýri

Aðalskipulagið gerir ráð fyrir að flugvallarstarfsemi í 
Vatnsmýri verði víkjandi á skipulagstímabilinu. Sjá  Borgin 
við Sundin, Vatnsmýrin og samkomulag Reykjavíkurborgar, 
ríkisins og Icelandair Group, dagsett 25. október 2013 
og viðbótar samkomulag undirritað af borgarstjóra og 
innanríkisráðherra, með sömu dagsetningu (sjá C.8. 
Framfylgd).

Núverandi starfsleyfi Reykjavíkurflugvallar, útgefið 
af Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, gildir til ársins 6. maí 
2016. Starfsleyfi vallarins útgefið af Samgöngustofu 
(áður Flugmálastjórn Íslands) rennur út 30. september 
2016. Á mynd 2 er gerð grein fyrir tímabundnum 
landnotkunarheimildum í Vatnsmýri fyrir flugstarfsemi.

Landnotkun á Álfsnesi og austurhluta 
Úlfarsárdals 2010-2030

Gert er ráð fyrir opnu svæði (OP) á landi borgarinnar 
í austurhluta Úlfarsárdals, Geldinganesi og hluta Álfsness 
fram til ársins 2030. Hluti lands í eigu borgarinnar á 
Álfsnesi er skilgreint sem landbúnaðarsvæði. Að öðru leyti 
er núverandi notkun á svæðunum lögð til grundvallar við 
ákvörðun um landnotkun.  

Landnotkun í Hólmsheiði 2010-2030
Hólmsheiðin er skilgreind sem opið svæði (OP). 

Markmið aðalskipulagsins er að byggja svæðið upp sem 
almennt útivistarsvæði, m.a. með skógrækt samanber 
markmið um Græna trefilinn.

Fyrirvari vegna losunar ómengaðs jarðvegs
Á afmörkuðu svæði í Hólmsheiði er heimiluð 

tímabundin losun ómengaðs jarðvegs, sjá nánar kafla um 
Efnistöku og efnislosun. Gert er ráð fyrir að jarðvegsfyllingin 
verði mótuð og ræktuð upp á skipulagstímabilinu með 
þarfir útivistar að leiðarljósi.

Fyrirvari vegna aðstöðu fisflugs
Á afmörkuðum svæðum í Hólmsheiði er gert ráð 

fyrir tímabundinni aðstöðu fyrir fisflug, túni til lendingar 
og annarri aðstöðu á melum sunnan Langavatns (FV, sjá 
skipulagsuppdrátt). 

Fyrirvari vegna mögulegs innanlandsflugvallar
Athugunar á veðurfari í Hólmsheiði hafa nú staðið  yfir 

í um 6 ár, fyrir valda veðurfarsþætti og einnig hefur verið til 
skoðunar vatnsvernd á svæðinu (ÍSOR, 2008, 2013). Frekari 
rýni á veðurfarsgögnum þarf að eiga sér stað og leggja þarf 
í frekari vinnu við mat á mögulegu nothæfi flugvallar (sjá 
Veðurstofa Íslands, 2009, 2012, 2013, Mannvit, minnisblað 
16. janúar 2013). Í ljósi þessa er stefnt að eiga samráð 
um frekari athuganir á svæðinu með mögulegan 
flugvöll í huga. Frekari ákvarðanir, mögulegar 

skipulagsbreytingar og umhverfismat verða hins vegar 
til umfjöllunar við heildarendurskoðun svæðisskipulags 
höfuðborgarsvæðisins. Settur er eftirfarandi fyrirvari við 
nýtingu lands í Hólmsheiði (sjá mynd 6, svæði merkt T.1.1. 
og T.1.2.) : 

Mannvirkjagerð, ræktun og þróun útivistar verði 
takmörkuð á svæði suður af Langavatni,   þ.m.t. á svæði 
fisflugsins, þar til endanleg ákvörðun hefur verið tekin 
um framtíðarstaðsetningu nýs innanlandsflugvallar. 
Mannvirkjagerð sem þjónar núverandi flugstarfsemi 
Fisflugfélags Reykjavíkur er þó áfram heimil. Vegna 
þessa er einnig settur fyrirvari um mörk Græna trefilsins 
í Hólmsheiði.

Tímabundin ákvæði um starfsemi innan 
einstakra landnotkunarsvæða*

Starfsemi Björgunar í Ártúnshöfðanum skal vera 
aflögð fyrir lok árs 2016. Fyrirtækið hafi lagt fram áætlun 
um flutning fyrirtækisins fyrir lok árs 2013.

Hringrás í Sundahöfn (H4) er með starfsleyfi sem gildir 
til ársins 2020.

Ísaga við Breiðhöfða er með starfsleyfi sem gildir til 
ársins 2023. 

Steypustöðvar (B.M. Vallá og Steypustöðin) í 
Ártúnshöfðanum eru með starfsleyfi sem gilda til áranna 
2022 og 2020. Malbikunarstöðin er með starfsleyfi sem 

gildir til ársins 2015. 
Starfsemi á sviði endurvinnslu og meðhöndlun úrgangs 

í Álfsnesi er heimil, samanber eigendasamkomulag 
sveitarfélaganna og viðauka þess, dagsett 25. október 
2013 (sjá fylgiskjal C.8).

Starfsemi á sviði endurvinnslu og iðnaðar í Gufunesi 
(Íslenska gámafélagið og PM endurvinnsla) eru með 
starfsleyfi sem gilda til áranna 2022 og 2021.

Olíubirgðastöð í Örfirisey er með starfsleyfi sem gildir 
til ársins 2024.   Lóðarleigusamningur gildir til ársins 2036.

Starfsemi skotæfingasvæðis á Álfsnesi verði háð 
tímatakmörkunum sem sett eru fram í deiliskipulagi.

*Uppgefin ártöl miðast almennt við gildandi starfsleyfi og/
eða lóðarleigusamninga. Þar sem starfsemi er þegar í ósamræmi 
við stefnu um landnotkun, verður kappkostað að finna starfsemi 
nýjan stað, enn fyrr, óháð viðkomandi ártali.

Afmörkun þéttbýlis innan Reykjavíkur
Á mynd 7 er sýnd afmörkun þéttbýlis innan marka 

Reykjavíkur, sbr. gr. 4.3.1. q-liður í skipulagsreglugerð nr. 
90/2013. Afmörkunin tekur mið af stefnu um vaxtarmörk 
byggðar, sbr. stefna í Borginni við Sundin, stefnu um 
þróun þéttbýlis í Grundarhverfi, skilgreiningu sérhæfðra 
atvinnusvæða í útjaðri byggðar og  afmörkun Græna 
trefilsins. 

Mynd 6. Takmörkun á landnotkun á Hólmsheiði vegna mögulegs flugvallar.

Þéttbýli
Sveitarfélagamörk

Mynd 7. Afmörkun þéttbýlis innan Reykjavíkur.
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