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þann____________20__. 

  

____________________________ 

  



3 
 

Forsendur  

Megin stefna Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis er sett 

fram á mynd 13, í kaflanum Borgin við Sundin. Þar eru tilgreind í töflu og á korti helstu 

byggingarsvæði borgarinnar sem áætlað er að komi til uppbyggingar á skipulagstímabilinu til 

ársins 2030.  

Í neðanmálsgrein við mynd 13 kemur eftirfarandi fram: “Byggingarreitir með fleiri en 50 

íbúðum (m.v. almennar íbúðir 120 m2 að meðalstærð)”. Með öðrum orðum ekki er sett 

fram bindandi stefna nema uppbygging nemi 50 almennum íbúðum eða fleiri og þétting allt 

49 almennra íbúða er því ”möguleg á öðrum reitum en hér eru tilgreindir, án þess að 

breyting sé gerð á aðalskipulaginu.” Af þessari neðanmálsgrein einni mætti ráða að stefna 

um íbúðarhúsnæði, sbr. mynd 13, miðast fyrst og fremst við almennar íbúðir en ekki 

smábúðir.  

Í umfjöllun um Íbúðarbyggð í kaflanum Landnotkun (bls. 204-205) segir hinsvegar 

eftirfarandi: „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 aðalskipulaginu er gerður greinarmunur á almennum íbúðum og smáíbúðum, sbr. 

skilgreining hér að framan (sjá bls. 204-205) og ýmsar skýringar við töflu á mynd 13. Þessi 

greinarmunur er fyrst og fremst gerður til að undirstrika að smáíbúð (nemendaíbúð eða 

sérhæfð íbúð fyrir aldraða) hefur almennt ekki sömu umhverfisáhrif og almenn 

fjölskylduíbúð (120 m2). Ljóst er að uppbygging almennra fjölskylduíbúða hefur mun meiri 

áhrif á áætlanagerð borgarinnar, varðandi leik- og grunnskóla, bílastæðakröfur og ýmsa aðra 

þjónustuþætti, heldur en smáíbúðir fyrir nemendur eða eldri borgara. Almennar íbúðir, sem 

mynda heild með tilteknu skólahverfi, gera einnig aðrar kröfur til nærumhverfisins en 

nemendaíbúðir eða sérhannaðar íbúðir fyrir eldri borgara. Uppbygging almennra íbúða hefur 

ennfremur mun meiri áhrif á umferð og samgöngur en smábúðir. Auk þessa, þá rísa 

nemandaíbúðir og sérhæfðar íbúðir fyrir eldra fólk oft á svæðum, sem eru skipulögð sem 

afmörkuð heild, sem hluti af klasa sem er til staðar og eru ekki endilega hluti hins 

hefðbundna íbúðarhverfis og oft á svæðum sem ekki eru skilgreind sem íbúðarbyggð. Það er 

einnig augljóslega ekki eðlilegt að leggja að jöfnu, m.t.t. umhverfisáhrifa, 100 nemendaíbúðir 

sem eru að meðaltali 50 m2 að stærð og 100 raðhúsaíbúðir sem eru að meðaltali 200 m2 að 

stærð. Það hníga því mörg rök að því að gera skýran greinarmun á almennum íbúðum og 

smáíbúðum í stefnumörkun aðalskipulags.  

Það hafa því komið upp álitamál um hvort stefna um íbúðarhúsnæði sem sett er fram á 

mynd 13, í kortum og töflum, miðist einkum við almennar íbúðir á skilgreindum reitum en sé 
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ekki tæmandi fyrir uppbyggingu smábúða, þ.e. nemendaíbúðir eða sérhæfðar íbúðir fyrir 

eldri borgara. 

Til að taka af vafa um túlkun á þessu er lagt til að framangreind neðanmálsgrein við mynd 13, 

í viðkomandi töflum, verði eftirfarandi (viðbót feitletruð): „Byggingarreitir með fleiri en 50 

íbúðum (m.v. almennar íbúðir 120 m2 að meðalstærð). Um er að ræða fjölgun íbúða á 

viðkomandi svæði. Þétting allt að 49 íbúðum eða uppbygging með sambærilegu 

byggingarmagni (6.000 m2) smáíbúða (nemendaíbúða eða sérhæfðra íbúða fyrir eldri 

borgara), er möguleg á öðrum reitum en hér eru tilgreindir, án þess að breyting sé gerð á 

aðalskipulaginu.“ 

Með þessu er undirstrikað að stefnan á mynd 13 fjallar um almennar íbúðir sem og 

smáíbúðir, fyrir þá reiti sem skilgreindir eru á myndinni. 

Samhliða þessari breytingu er nauðsynlegt að lagfæra augljósa villu og misræmi sem fram 

kemur á mynd 13, varðandi afmörkun á KHÍ-reit (nr. 35). Í töflu á mynd 13, er uppgefin stærð 

reitsins 1,2 ha, viðmið um hæðir húsa er 6-8 hæðir og fjöldi íbúða 50. Ljóst má vera af 

þessum upplýsingum að hér er verið að marka stefnu um íbúðir fyrir aldraða sem áformaðar 

eru í jaðri KHÍ-lóðar til austurs, sbr. lýsingu svæðis í B-hluta aðalskipulagsins.1 Fyrir mistök tók 

afmörkun reitsins á kortinu, mið af þróunarsvæðinu í heild, sbr. Þ33, bls. 251 í B-hluta 

aðalskipulagsins, þ.e. alls svæðisins sem er merkt sem samfélagsþjónusta á 

þéttbýlisuppdrætti aðalskipulagsins og er um 6,3 ha. Augljóslega var ekki ætlunin að ráðgera 

6-8 hæða byggð á öllu því svæði sem KHÍ nær til og nærliggjandi svæða samfélagsþjónustu 

(Háteigsskóla og Ísaksskóla), enda segir í almennri skilgreiningu fyrir viðkomandi svæði að 

uppbygging á því skuli taka „mið af yfirbragði núverandi byggðar og núverandi 

nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum.“2 Vegna þessa er nauðsynlegt að endurafmarka reit 

nr.35 þannig að hann taki einvörðungu til þess hluta sem merktur er sem íbúðarbyggð á 

þéttbýliskorti aðalskipulagsins en ekki þess sem skilgreindur er sem samfélagsþjónusta.  

Þessar breytingar á aðalskipulaginu eru álitnar óverulegar, enda gerðar til undirstrika 

ákveðna túlkun á stefnu sem sett er fram á mynd 13 og lagfæra augljóst misræmi sem þar er 

að finna í framsetningu (sjá nánar Viðauka). 

 

 

 

 
                                                           
1
 „Þ33 Háskóli Íslands. Menntavísindasvið. Á svæðinu eru gert ráð fyrir háskólastarfsemi, rannsóknastofnunum, 

þekkingarfyrirtækjum og íbúðarhúsnæði fyrir nemendur. Innan svæðisins er einnig að finna 
grunnskólastofnanir. Gert er ráð fyrir aukningu í byggingarmagns í samræmi við þarfir og þróun háskólans og 
grunnskóla á svæðinu. Á svæði næst Bólstaðarhlíð, innan núverandi lóðar, er gert ráð fyrir íbúðum fyrir eldri 
borgara.” 
2
 Sjá skilgreiningu bls. 205, S1. Háskóli Íslands. Þessu til staðfestingar þá kemur þessi afmörkun á reit 35 ekki 

fram á mynd 10, bls. 174, um hæðir húsa. 
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Tillaga að breytingum á mynd 13, í kaflanum Borgin við Sundin (bls. 32-33): 

Fyrsta neðanmálsgrein í töflum á mynd 13, breytist með eftirfarandi hætti: 

Fyrir breytingu: 

„Byggingarreitir með fleiri en 50 íbúðum (m.v. almennar íbúðir 120 m2 að meðalstærð). Um 

er að ræða fjölgun íbúða á viðkomandi svæði. Þétting allt að 49 íbúðum er möguleg á öðrum 

reitum en hér eru tilgreindir, án þess að breyting sé gerð á aðalskipulaginu.“ 

Eftir breytingu: 

„Byggingarreitir með fleiri en 50 íbúðum (m.v. almennar íbúðir 120 m2 að meðalstærð). Um 

er að ræða fjölgun íbúða á viðkomandi svæði. Þétting allt að 49 íbúðum eða uppbygging 

með sambærilegu byggingarmagni (6.000 m2) smáíbúða (nemendaíbúða eða sérhæfðra 

íbúða fyrir eldri borgara), er möguleg á öðrum reitum en hér eru tilgreindir, án þess að 

breyting sé gerð á aðalskipulaginu.“  
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Afmörkun reits nr. 35 breytist með eftirfarandi hætti. Upplýsingar um reitinn í töflu eru 

óbreyttar. 

 

Fyrir breytingu (hluti korts): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftir breytingu (hluti korts): 
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Viðauki 

Gátlisti Skipulagsstofnunar um mat á því hvort um óverulega breytingu geti verið að ræða 

 

 

 

 

 

   



 

Skipulagsstofnun, janúar 2016 1 

 

 

 
 

ÓVERULEG BREYTING Á AÐALSKIPULAGI  
Gátlisti fyrir mat á því hvort breyting geti talist óveruleg skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga. 
 

1. Hefur tillagan verulegar breytingar á landnotkun í för með sér? 

  Já Nei Óljóst Skýringar/rökstuðningur 

a Víkur tillagan verulega frá  meginstefnu 
aðalskipulagsins? 

☐ ☒ ☐ Breytingar víkja í engu frá megin 
markmiðum aðalskipulagsins 

b Er ný landnotkunarskilgreining annars 
eðlis eða samræmist  illa núverandi 
ástandi eða skilgreindri landnotkun á 
svæðinu?  
Til dæmis áform um athafna- eða 
iðnaðarsvæði á óbyggðu landi. 

☐ ☒ ☐ Breytingar varða ekki breytta landnotkun. 
Stefna um landnotkun er óbreytt, 
samanber framsetning á 
þéttbýlisuppdrætti 

c Eykst umfang landnýtingar verulega 
umfram það sem fyrir er eða fyrirhugað 
samkvæmt skipulagi? 
Til dæmis áform um verulega aukningu 
á byggingarmagni eða starfsemi. 

☐ ☒ ☐ Breytingar hafa ekki áhrif á umfang 
byggingarmagns, þ.e. aukningar, en skerpa 
á og þrengja mögulega þau svæði þar sem 
hægt er að byggja verulegt magn smáíbúða 

d Nýtur svæðið verndar svo sem vegna 
náttúru- og/eða menningarminja? 

☐ ☒ ☐ Click here to enter text. 

 
 

2. Hefur tillagan áhrif á stórt svæði? 

  Já Nei Óljóst Skýringar/rökstuðningur 

a Er stækkun reits eða landfræðilegt 
umfang nýs landnotkunarreits verulegt?  
Sem viðmið má almennt líta á 3 ha sem 
verulega breytingu, þótt það sé háð 
mati hverju sinni. 

☐ ☒ ☐ Skerping túlkunar á stefnu um 
íbúðarhúsnæði sbr. mynd 13, leiðir ekki til 
breytinga á afmörkun reita eða aukningar 
byggingarmagns. Lagfæring á afmörkun 
reits 35, varðar minnkun hans til samræmis 
við upplýsingar í texta í töflu. Almenn 
ákvæði um landnotkun og byggingarmagn  
standa óbreytt. 

b Felur tillagan í sér ákvæði um 
byggingarmagn eða starfsemi sem hefur 
áhrif á stórt svæði? 

☐ ☒ ☒ Skerping túlkunar á stefnu um 
íbúðarhúsnæði sbr. mynd 13, leiðir ekki til 
breytinga á afmörkun reita eða aukningar 
byggingarmagns. Lagfæring á afmörkun 
reits 35, varðar minnkun hans til samræmis 
við upplýsingar í texta í töflu. Árétting 
túlkunar þrengir mögulega þau svæði sem 
hægt er að byggja verulegt magn smáíbúða 

c Er tillagan, líkleg til að hafa veruleg 
áhrif innan og/eða fyrir utan 
skipulagssvæðið? 
Getur til dæmis varðað umhverfisáhrif 

☐ ☒ ☐ Almenn ákvæði um landnotkun og 
byggingarmagn  standa óbreytt fyrir og 
eftir breytingu. Breytt afmörkun reits 35 
hefur ekki áhrif á heildar byggingarmagn, 
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svo sem af völdum loftmengunar eða 
að fyrirhuguð uppbygging hafi áhrif á 
sambærilega landnotkun/landnýtingu 
annarsstaðar í sveitarfélaginu eða bein 
áhrif á aðliggjandi svæði. 

til aukningar, sem mögulegt er að byggja á 
reitnum eða utan hans, skv. nýrri 
afmörkun. Eftir breytingu er ljóst að 
ákvæði um samfélagsþjónustu gilda 
almennt á lóð KHÍ, sbr. lýsing reits í B-hluta, 
og ekki geta risið 6-8 hæða byggingar á 
reitnum, heldur verði uppbygging í 
samræmi við aðliggjandi byggð á lóðinni 

 
 
 
 
 
 
 

3.  Hefur tillagan mikil áhrif á einstaka aðila? 

  Já Nei Óljóst Skýringar/rökstuðningur 

a Er breytt landnotkun eða landnýting 
samkvæmt tillögunni líkleg til að hafa 
mikil áhrif á einstaka aðila, svo sem 
vegna hávaða, lyktar, titrings, ryks, 
ásýndar eða umferðar? 

☐ ☒ ☐ Heimildir um landnotkun og almennar 
heimildir um byggingarmagn standa 
óbreyttar og leiða því ekki til aukinna 
umhverfisáhrifa 

b Leiðir breytt landnotkun til þess að 
verðmæti eða hagnýting fasteignar 
skerðist umfram það sem vænta má 
miðað við óbreytta landnýtingu eða 
óbreytt skipulag? 

☐ ☒ ☐ Heimildir um landnotkun og almennar 
heimildir um byggingarmagn standa 
óbreyttar og leiða því ekki, að öðru jöfnu,  
til breytinga á verðmætum eða 
möguleikum til hagnýtingar fasteigna 

 


