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1 Inngangur.  

Eðlilega hefur miðborgin mikla sérstöðu í skipulagi borgarinnar og svo hefur ávallt verið. Í 

Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 (Ar2010-2030) endurspeglast þetta með þeim hætti, að 

um miðborgina er sett mun ítarlegri markmið og stefnuákvæði en um önnur svæði í borginni. 

Nákvæm stefnuákvæði og stýring á starfsemi og landnotkun í miðborginni á sér rætur í 

Þróunaráætlun miðborgarinnar, sem samþykkt var í borgarstjórn skömmu eftir aldamótin og 

tekin var upp í meginatriðum í Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024, sem tók gildi í byrjun árs 

2003.  

Við vinnslu AR2010-2030 var ákveðið að leggja til grundvallar hugmyndafræði 

þróunaráætlunar, einkum varðandi stýringu á starfsemi á jarðhæðum við helstu götur 

miðborgarinnar, og undirliggjandi markmið þeirrar stýringar um fjölbreytta verslun, þjónustu 

og starfsemi í miðborginni. Skilgreiningar þróunaráætlunar um hlutfall smásöluverslunar við 

helstu götur í miðborginni fengu þannig að standa óbreyttar í aðalatriðum, enda var almennt 

talið að reynslan af þeirri stýringu væri góð. Hinsvegar  var ákveðið að fjölga verulega þeim 

götum sem lytu almennri stýringu (sjá kafla 2.2.3). Auk þess var sett fram ákveðnari ákvæði 

um framhliðar jarðhæða sem styddu við almenn markmið um fjölbreytt mannlíf í 

almenningsrýmum miðborgarinnar (sjá kafla 2.2.4.). Mörk miðborgarinnar voru útvíkkuð  til 

vesturs að Grandagarði og Höfðatorgi í austri (sjá mynd 1) og svæði hennar var skipt upp í 

þrjú undirsvæði, miðborgarkjarna (M1a), blandaða miðborgarbyggð á forsendum 

atvinnustarfsemi (M1b) og blandaða miðborgarbyggð á forsendum íbúðarbyggðar (M1c) (sjá 

kafla 2.2.2). Skipting miðborgarinnar í undirsvæði var gerð á grundvelli þeirra ólíku 

hagsmuna sem við er að eiga innan mismunandi svæða í miðborginni.  Stefnan um 

miðborgina í AR2010-2030 er sett fram í ítarlegum sérkafla sem nefnist Miðborgin1  og 

inniheldur almenn markmið, áherslur og skýringar, en stýrandi landnotkunarákvæði eru 

einkum sett fram í kaflanum Landnotkun (sjá staðfesta útgáfu aðalskipulagsins, einstakir 

kaflar á reykjavik.is)  

Við gerð aðalskipulagsins lá fyrir að vægi ferðaþjónustunnar í miðborginni færi að líkindum 

mjög vaxandi á næstu árum.  Það endurspeglast á margan hátt í áherslum, markmiðum og 

einstaka stefnuákvæðum fyrir miðborgina, svo og í almennri stýringu aðalskipulagsins á 

gististöðum og veitingastöðum, m.a. með skilgreiningu aðalgatna innan íbúðarbyggðar (sjá 

kafla 2.2.6). Skiptar  skoðanir voru þó um hvort nóg væri að gert til að stýra þróun í 

uppbyggingu hótela- og gististaða í miðborginni. Í kaflanum Miðborgin þar sem fjallað eru 

um ferðamannamiðborgina, var því sett fram eftirfarandi markmið (bls. 196)2: „Vinna  

 

 

                                                           
1
 Í AR2010-2030 er ekki lengur vísað til Þróunaráætlunar miðborgarinnar, heldur miðborgarstefnu eða stefnu 

um miðborgina. 
2
 Almennt er stuðst er við skipulagsgögn úr staðfestri útgáfu aðalskipulagsins (sjá reykjavik.is), til að lýsa 

breytingum og til skýringa. Reglan er því að vísa til blaðsíðustals í staðfestri útgáfu aðalskipulagsins en í sumum 
tilvikum er einnig vísað til blaðsíðutals í prentaðri útgáfu aðalskipulags. 
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Mynd 1. Afmörkun miðborgarinnar í AR2010-2030 (M1a, M1b, M1c). Hluti þéttbýlisuppdráttar 

aðalskipulagsins. 

sérstaka stefnu og úttekt um hótel og gististaði sem verði kláruð áður en ráðist verður í 

hverfisskipulag miðborgarinnar“.  

Í ljósi þess að aukning ferðaþjónustu á miðborgarsvæðinu hefur orðið miklum mun meiri en 

gert var ráð fyrir við vinnslu aðalskipulagsins og einnig að ekki liggja fyrir tímasetningar um 

gerð hverfisskipulags í miðborginni, er skynsamlegt og fyllilega tímabært að skoða 

miðborgarsvæðið heildrænt vegna stefnuákvæða um hótel og gististaði. Endurskoðun 

lagaumhverfis um veitinga- og gististaði kallar enn fremur á að einstök ákvæði verði 

endurmetin. Hinn mikli vöxtur í ferðaþjónustunni, sem birtist skýrast í byggingu nýrra hótela í 

miðborginni,3 hefur þegar kallað á ákveðinn  viðbrögð skipulagsyfirvalda, m.a. með því að 

setja nýja skilmála um hlutfall gististaða í deiliskipulagi Kvosarinnar. 

Það lá einnig fyrir við staðfestingu aðalskipulagsins að vegna hinna mörgu nýju ákvæða um 

miðborgina,  sem eru ítarlegri og víðtækari en tíðkast um aðalskipulag,  að mikilvægt væri að 

staldra við þegar ákveðin reynsla væri komin á beitingu einstakra ákvæða.  

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur hefur tvívegis bókað um nauðsyn þess að endurmeta 

stefnuákvæði um miðborgina, þann 30. september 2015 og aftur 9. desember sl: Þar sagði: 

„Umhverfis- og skipulagssviði er falið að endurmeta einstök stefnuákvæði Aðalskipulags 

Reykjavíkur um miðborgina, einkum sérstök ákvæði um starfsemi á landnotkunarsvæðum og 

stýringu starfsemi á einstaka götusvæðum (götuhliðum) (sjá  bls. 195, 204-209, í kaflanum 

Landnotkun) og enn fremur almenn markmið um miðborgina eftir því sem við á (sjá kaflann 

                                                           
3
 Einnig breytingu eldra húsnæðis í gistirými, fjölgun veitingastaða, aukinni gistiþjónustu í íbúðarhúsnæði, auk 

þess sem fjölgun ferðamanna hefur ákveðin áhrif á smásöluverslunina. 
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Miðborgin), sbr. einnig bókun umhverfis- og skipulagsráðs frá 30. september sl. Til 

grundvallar endurmati er þróun uppbyggingar síðustu misseri, úttektir og greiningar á 

núverandi stöðu og reynslan af notkun gildandi stefnuákvæða.“   

Á grundvelli þessa er lögð fram verklýsing um mögulegar breytingar á AR2010-2030 varðandi 

miðborgarstefnuna. Einkum verður horft til þeirra atriði sem nefnd eru að framan, en 

væntanlega verða fleiri atriði til skoðunar, s.s. markmið um göngugötur, heimildir um fjölda 

íbúða, skerping á skilgreiningu aðalgatna ofl. Gefið er yfirlit yfir þau atriði sem verða til 

skoðunar í kafla 2.2. 

Undirbúningur og mótun breytingartillagna mun kalla á samráð við fulltrúa fjölmargra 

hagsmunahópa í miðborginni. Vinnuhópur umhverfis- og skipulagssviðs mun auk þess kalla 

til fundar við sig þá embættismenn sem vinna með málefni miðborgarinnar, m.a. 

leyfisveitingar. Enn fremur verður byggt á því samráði sem fór fram í tengslum við vinnu 

Miðborgarhópsins.4 

Við endurskoðunina verða ýmsar úttektir og greiningar lagðar til grundvallar sem þegar hafa 

verið unnar og viðbótar greiningar sem verða unnar á næstu mánuðum (sjá kafla 2.4). Þær 

áherslur og sjónarmið sem koma fram í samráðsferli vinnunnar munu gegna mikilvægu 

hlutverki. Enn fremur verða niðurstöður og tillögur miðborgarhópsins til grundvallar við 

mótun breytingartillagna.  

Þar sem um óvenju umfangsmiklar og margþættar breytingar á aðalskipulaginu er að ræða, 

sem þarf að gefa góðan tíma, er gert ráð fyrir þeim möguleika að breytingartillögurnar verði 

kynntar og afgreiddar í áföngum, eftir því sem vinnunni miðar og forsvaranlegt er að gera. 

Hver breyting mun væntanlega fylgja sambærilegu kynningar- og afgreiðsluferli (sjá kafla 4 ), 

en ef um lítilsháttar breytingu er að ræða verður metið hvort önnur málsmeðferð er 

réttlætanleg. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Stýrihópur um málefni miðborgarinnar, sem stofnað var til þann 11. febrúar 2015 og mun skila af sér 

niðurstöðum á næstunni. 
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2 Forsendur breytingar 

 

2.1 Tilgangur endurskoðunar 

 Endurmeta heildrænt stefnuákvæði um miðborgina í ljósi þróunar undanfarinna ára 

og reynslunnar af beitingu gildandi skipulagsákvæða. 

 Að setja ákveðnari og skýrari markmið varðandi þróun og uppbyggingu ferðaþjónustu 

í miðborginni. 

 Skerpa almennt á skipulagsákvæðum er varða landnotkun og stýringu á starfsemi á 

einstökum svæðum, götum og jaðarsvæðum miðborgarinnar. Leiðarljós við 

endurskoðun ákvæða er að skapa skýrar leikreglur en jafnframt að tryggja aukinn 

sveigjanleika við ákvarðanatöku, þannig að hún byggist ekki einvörðungu á vélrænum 

reiknireglum.  

 Bæta almennt framsetningu stefnumörkunar og þá gagnagrunna sem lagðir eru til 

grundvallar við framfylgd stefnunnar. 

2.2 Markmið og skipulagsákvæði til endurskoðunar  

Hér að neðan er gefið yfirlit um þau atriði aðalskipulagsins sem verða til athuganar. Birt eru 

þau staðfestu skipulagsgögn sem varða viðkomandi atriði, ásamt stuttri lýsingu á áherslum 

við endurskoðun. 

2.2.1 Megin markmið um þróun miðborgarinnar 

Megin markmið aðalskipulagsins um miðborgina verða tekin til endurskoðunar, eftir 

atvikum,  einkum til að endurspegla betur stefnu borgaryfirvalda um uppbyggingu og 

þróun ferðaþjónustu í miðborginni. Eftirfarandi atriði í gildandi aðalskipulagi geta 

komið til endurskoðunar: 

 

a. Miðborgin. Landnotkunarskilgreining (bls. 50, 207):  

„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.“ 
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b. Almenn markmið um miðborgina í kaflanum Miðborgin (bls. 184-203), einkum 

markmið um ferðamannamiðborgina og hverfismiðborgina: 

„Til að styrkja ferðamannamiðborgina er mikilvægt að: 
• Efla innviði fyrir ferðaþjónustu í miðborginni án þess að ganga á gæði annarra þátta 
miðborgarinnar.  
• Stuðla að fjölbreytni í þjónustu gagnvart ferðamönnum. 
• Styðja innviði sem tengja íbúa og gesti miðborgarinnar og efla meðvitund um tengsl 
íbúa og gesta.  
• Vernda og styrkja hverfismiðborg samhliða ferðamannavexti. 
• Stýra gistirýmauppbyggingu m.t.t. íbúa jafnt sem ferðamanna. 
• Takmarka ónæði og umferð vegna lestunar og losunar ferðamanna. 
• Greina, skrá og vinna reglulega úr upplýsingum um þróun 
ferðamannamiðborgarinnar.  
• Vinna sérstaka stefnu og úttekt um hótel og gististaði, sem verði kláruð áður en 
ráðist verður í gerð hverfisskipulags fyrir miðborgina.“ (bls. 196) 

 

2.2.2 Mörk undirsvæða miðborgar (miðsvæði M1a, M1b, M1c) og skilgreining þeirra 

Mörk undirsvæða verða rýnd og stefnuákvæðu um hvert svæði endurmetin. Mörk 

svæðanna verða m.a. skoðuð með hliðsjón af mörkum svæða um vínveitingaheimildir 

(sjá kafla 2.2.5). Ákvæði sem koma fram í töflum 2 og 3 á bls. 221-222, um veitinga- 

og gististaði verða endurskoðuð samhliða.  

 

a. Skilgreiningar undirsvæða innan miðborgar (bls. 50-51, 207-208, sjá einnig töflur 

2 og 3, bls. 221-222): 

„M1a. Miðborgarkjarni 

Í miðborgarkjarnanum má finna lykilst  ofnanir 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.  

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 
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götuhliðastýringu er verslunar- og þjónustustarfsemi opin almenningi í 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“. 

b. Afmörkun ofangreindra undirsvæða (sjá mynd 23, bls. 200): 
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2.2.3 Götuhliðar. Stýring á starfsemi (kvótar).  

Við endurmat á skilgreiningum götuhliða og hlutfalli starfsemi, verður núverandi 

staða lögð til grundvallar ásamt reynslunni af því að framfylgja ákvæðunum. Enn 

fremur verður tekið mið af þeim úttektum sem gerðar hafa verið um þróun starfsemi 

í miðborginni og reynslu af sambærilegri stýringu erlendis. Breytingar geta tekið til 

breyttrar afmörkunar einstakra götusvæða, lágmarkshlutfalli smásöluverslunar við 

viðkomandi götu, fjölgun eða fækkun þeirra götuhliða sem lúta eiga stýringu. 

Endurskoðun á flokkunarkerfi starfsemi og reiknireglum (sjá kafla 2.2.7) verður unnin 

samhliða. 

 

a. Mynd 3. Götur og torg sem lúta ákvæðum um götuhliðar.  (bls. 218, 203): 
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b. Breytt skilgreining götusvæða. Starfsemiskvótar (bls. 219, 202): 

„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%.“ 
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2.2.4 Virkar götuhliðar- og horn.  

Nánari ákvæði um götuhliðar og stýringu á útfærslu framhliða verða endurmetin í 

takti við endurskoðun ákvæða um götuhliðar (sjá kafla 2.2.3).  

Stefnuákvæði um framhliðar (bls. 219-220): 

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 hverf 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: 
- Breytingarnar séu í takt við sérkenni, efni stíl, skala og hlutföll bygginga í kring. 
- Mikilvægir þættir byggingar séu ekki fjarlægðir eða huldir.“ 
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2.2.5 Afmörkun svæða vegna vínveitingaheimilda 

Endurskoðun þessa þáttar miðar einkum að því að mörk svæða um 

vínveitingaheimildir endurspeglist í mörkum undirsvæða miðborgarinnar M1a, 

M1b,M1c (sjá kafla 2.2.2) og skoðað í samhengi við töflu 2, um vínveitingastaði bls. 

221. 

a. Endurmat á afmörkun vínveitingasvæða (mynd 5, bls. 220) : 

 

b. Skilgreiningar vínveitingasvæða (bls. 220) 

„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. 
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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. 
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2.2.6 Skilgreining aðalgatna og kjarna í nágrenni miðborgarinnar 

Metið verður hvort fjölga eigi aðalgötum og kjörnum innan íbúðarbyggðar í nágrenni 

miðborgarinnar (Mynd 1, bls. 205). Skoða þarf skilgreiningar í samhengi við skilgreiningu 

miðborgartorga og hverfistorga sem fram koma í kaflanum Miðborgin (sjá bls. 198-199). 

Almenn skilgreining aðalgötuheimilda verður rýnd og skerpt á henni ef þörf krefur (bls. 204). 

 

„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.“ 
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2.2.7 Framsetning stefnuákvæða, reiknireglur og  flokkun starfsemi 

 

Reiknireglur við ákvarðanir um hlutfall starfsemi við götuhluta verða rýndar og 

endurbættar ef ástæða er til (bls. 219). Einnig verður flokkun starfsemi, sem var 

mótuð við gerð Þróunaráætlunar á árunum 1997-2001, tekin til endurskoðunar. Enn 

fremur verður fjallað um hvernig almennt skuli standa að skráningu upplýsinga og 

miðlun þeirra innan borgar sem utan, er varða skipulagsákvæði miðborgarinnar. 

 

 
 

  



16 
 

2.2.8 Fjöldi íbúða á miðborgarsvæðinu 

Lagt verður mat á heimildir um fjölda íbúða á miðborgarsvæðinu útfrá  núverandi stöðu í 

deiliskipulagi innan þeirra svæði. Horft verður eingöngu til stærri svæða (sbr. mynd 13, 

bls. 32-33) innan miðborgarinnar sem innihalda mörg deiliskipulagssvæði, eins og svæði 

nr.  8  (Kvosin) og 9 (Laugavegur +).  

2.2.9 Markmið um göngugötur í miðborginni 

Lagt verður mat á það hvort setja eigi sérstök markmið um gerð göngugatna  og lokanir 

gatna fyrir bílumferð, tímabundið eða varanlega, í miðborginni. Skoða þarf slík markmið 

um lokanir gatna í samhengi við önnur ákvæði sem gilda um viðkomandi götukafla (sjá 

kafla 2.2.3 og 2.2.4). 

2.3 Helstu gögn og upplýsingar til grundvallar: 

Gististaðir í miðborg Reykjavíkur. Áskoranir og þróun, VSÓ-ráðgjöf , október 2015 

Leyfisveitingar fyrir veitingastaði og gististaði, Capacent, 2015 

Verslun og þjónusta í Reykjavík- greining á stöðu og þróun,  Rannsóknasetur verslunarinnar, 

2015 

Frumvarp til laga um breytingar á lögum um veitinga- og gististaði 

Skýrslur greininardeilda bankanna um ferðaþjónustuna 

Skýrsla stýrihóps um málefni miðborgar, Anna María Bogadóttir (væntanleg) 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, Miðborgin,Landnotkun, Reykjavíkurborg 2014 

Þróunaráætlun miðborgar, skýrslur frá 1997-2002 

Stefnumörkun í völdum málaflokkum borgarinnar, m.a. ferðamálastefna, menningarstefna 

og atvinnustefna 

Gagnagrunnur USK um starfsemi á jarðhæðum 

Ýmsar úttektir og greiningar á miðborginni: 

a. Gögn um starfsemi við allar götuhliðar, staða í  dag og þróun síðustu ára 

b. Flokkun starfsemi, heildarmagn á völdum svæðum 

c. Þróun í leyfisveitingum frá mars, 2014  

d. Mælingar, kannanir og beinar athuganir á götulífi, virkni gatna og torga 

e. Kannanir á viðhorfi til lokunar gatna fyrir bílumferð. 

Reynsla af stýringu á starfsemi í miðborgum erlendis 

Niðurstöður úr samráði við hagsmunahópa í miðborginni 
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3 Umhverfisáhrif og samræmi við megin markmið aðalskipulags og aðra 

áætlanagerð 

Aðalskipulagsbreytingin er ekki háð lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Hins 

vegar verður gerð grein fyrir helstu umhverfisáhrifum breytingarinnar skv. 12. gr. 

skipulagslaganna. Um er að ræða margþættar breytingar sem eru mis víðtækar. Annars vegar 

er um að ræða samverkandi áhrif breytinga er varða almenna þróun miðborgarinnar og 

almannahagsmuni allra Reykvíkinga og hinsvegar geta breytingar varðað hagsmuni íbúa og 

rekstraraðila í nærumhverfi miðborgarinnar og nálægra svæða.  

Við mat á umhverfisáhrifum breytingar og athugun á samræmi hennar við megin markmið 

aðalskipulagsins og aðra stefnumörkun, verður einkum horft til eftirfarandi atriða: 

1. Styðja breytingar á einstökum skipulagsákvæðum við megin markmið 

aðalskipulagsins um kröftuga, lifandi og fjölbreytta miðborg? 

2. Geta breytingar haft neikvæð áhrif á aðliggjandi byggð, einkum íbúðarbyggð í næsta 

nágrenni? 

3. Geta breytingar verið íþyngjandi fyrir rekstraraðila á einstökum svæðum og/eða 

hamlað nýliðun starfsemi á viðkomandi svæði? 

4. Hvernig samræmast breytingar stefnumörkun í öðrum málaflokkum á vegum 

Reykjavíkurborgar? 

5. Samræmast breytingar á miðborgarstefnu svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins? 
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4 Samráð og kynningar 

Undirbúningur og mótun breytingartillagna mun kalla á samráð við fulltrúa fjölmargra 

hagsmunahópa í miðborginni. Vinnuhópur umhverfis- og skipulagssviðs mun auk þess kalla 

til fundar við sig þá embættismenn sem vinna með málefni miðborgarinnar, m.a. 

leyfisveitingar. Enn fremur verður byggt á því samráði sem fór fram í tengslum við vinnu 

Stýrihóps um málefni miðborgainnar. 

Hér að neðan er aðeins gerð grein fyrir helstu skrefum í mótun breytingartillagna, en 

áfangaskipting vinnunnar miðast við opinberar kynningar samkvæmt skipulagslögum:5 

 Áherslur og fyrirkomulag endurskoðunar kynnt með verklýsingu (sbr. 1. mgr. 30. gr. 

skipulagslag). Verklýsing verður auglýst í fjölmiðlum, send til skilgreindra 

hagsmunaaðila og gerð aðgengileg á vef borginnar. Gefinn verður ákveðinn frestur á 

að koma með ábendingar og athugasemdir. Að lokinni kynningu á verklýsingu verður 

fundað með lykil hagsmunaaðilum.  Febrúar-mars 2016. 

 Drög að breytingartillögum kynnt opinberlega (sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010). Haldinn verður opin fundur sem auglýstur verður í fjölmiðlum  Drögin 

verða send áður til skilgreindra hagsmunaaðila. Drögin verða gerð aðgengileg á 

vefnum áður en kemur til opinberrar kynningar. Júní-ágúst. 

 Aðalskipulagsbreyting auglýst og óskað formlega eftir athugasemdum. 

Breytingartillögur kynntar í 6 vikur og óskað eftir skriflegum athugasemdum (sbr. 3. 

mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010). September-október. 

  

                                                           
5
 Ef breytingartillögur verða kynntar og auglýstar í áföngum verður ferlið sambærilegt. Ef um lítilsháttar áfanga 

breytingar er að ræða verður metið hvort önnur málsmeðferð verði viðhöfð. . 
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5 Umsagnaraðilar  

Umsagnar- og samráðsaðilar eru m.a.:  

 

Hverfisráð Miðborgar og Hlíða 

Hverfisráð Vesturbæjar 

Íbúasamtök Miðborgar 

Íbúasamtök Vesturbæjar 

Íbúasamtök Grjótaþorps 

Miðborgin okkar 

Höfuðborgarstofa 

Skrifstofa borgarstjórnar 

Borgarminjasögusafn 

Faxaflóahafnir 

Samtök atvinnulífsins 

Samtök ferðaþjónustunnar 

Ferðamálastofa 

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 

Aðliggjandi sveitarfélög 

Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins 

Skipulagsstofnun 

Stýrihópur um málefni miðborgarinnar 

Aðrir lykilhagsmunaaðilar í miðborginni 

 

 


