
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkurborgar               Reykjavík, 23. Janúar 2017 
Borgartúni 12-14 
105 Reykjavík 

 

 

HÁLSAHVERFI - BREYTING Á DEILISKIPULAGI VEGNA LÓÐARINNAR 

LYNGHÁLS 4 

 

Greinargerð 

Í gildi fyrir svæðið er endurskoðað deiliskipulag Hálsahverfis ásamt greinargerð og 

skilmálum, samþykktum í borgarráði þann 26.09.2000. Samþykkt var breyting fyrir 

umrædda lóð 22.8.2001 þar sem sett var inn heimild fyrir inndreginni 5. hæð. 

 

Lýsing á breytingunni: 

Deiliskipulagsbreytingin nú felur í sér eftirfarandi: 

 · Byggingarreitur 5. hæðar stækkar út í útmörk 4. hæðar núverandi húss, 

ásamt því að hann stækkar til suðurs. 

 · Hámarkshæð útveggja og þaks 5. hæðar hækkar um 1,3m. Lyftuhús og 

lagnaskökt mega ná 2m upp fyrir hámarkshæð 5. hæðar. 

 · Nýtingarhlutfall ofanjarðar er hækkað, ásamt því að áfram er nýtt heimild í 

kafla 2.7 til að auka við nýtingarhlutfall sem nemur bílageymslum neðanjarðar, 

neðanjarðargeymslum og tæknirýmum á lóðinni.  

 · Heimilt er að byggja skyggni á norðurhlið byggingar allt að 2m út fyrir 

byggingarreit. 

 · Bílastæðaskilmálar eru endurskoðaðir.  

 

Breyttir sérskilmálar fyrir lóðina: 

 

Nýtingarhlutfall: 

Á lóðinni nr. 4 við Lyngháls er leyfilegt hámarksnýtingarhlutfall ofanjarðar 1,1. Heimilt 

er að auka við nýtingarhlutfall sem nemur byggingarmagni bílageymsla neðanjarðar, 

neðanjarðargeymsla og tæknirýma, en verður þó ekki hærra en 1,1 ofanjarðar.  

 

Bílastæði og bílageymslur 



Bílastæðaskilmálar lóðarinnar skulu vera eftirfarandi: 

 

1 bst/pr 35 m2 verslunar- og skrifstofuhúsnæði. 

1 bst/pr 50 m2 öðru atvinnuhúsnæði. 

1 bst/pr 100 m2 geymsluhúsnæði. 

1 bst/pr 200 m2 tæknirými. 

Stæði fyrir reiðhjól skulu vera að lágmarki 4 á hverja 1000 m2 atvinnuhúsnæðis 

ofanjarðar.  

 

Húsagerðir 

Á lóðinni nr. 4 við Lyngháls er heimilt að byggja fimmtu hæð innan afmarkaðs 

byggingareits 5. hæðar og allt að fjögurra hæða hús að öðru leyti.  Einnig er leyfilegt 

að byggja skyggni allt að 2 metra út fyrir byggingarreit ofan við 1. hæð að 

norðanverðu. 

 

 · Mesta hæð húsveggja og þaks (V-Þ) frá aðalgólfi (H) er 17.0 metrar miðað 

við 4ra hæða byggingu. Sjá nánar skýringarmynd 4. 

 

 · Mesta hæð húsveggja og þaks (V-Þ) frá aðalgólfi (H) er 19.9 metrar miðað 

við 5 hæða byggingu. Sjá sneiðingu A-A. 

 

Að öðru leyti gilda eldri skilmálar. 

 

 


