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Samþykktar og staðfestingarferli

Aðalskipulagsbreyting þessi sem lögð var fram skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
var samþykkt í borgarráði þann ____________ 20__.

___________________________
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þann____________20__.
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Forsendur.
Í Aðalskipulaginu 2010-2030 eru sett fram ítarlegri sérákvæði um spilasali, veitingastaði,
gististaði og matvöruverslanir innan landnotkunarsvæða (sjá töflur 1,2, 3 og 4 í Viðauka hér
að aftan) en gert er í AR2001-2024. Tilgangurinn með þessum ákvæðum er að tryggja
borgaryfirvöldum betra stjórntæki og almennt að setja skýrari reglur og viðmið og stuðla að
markvissari staðsetningu þessarar starfsemi, þannig að markmiðum aðalskipulagsins verði
náð.
Markmið með ákvæðunum eru mismunandi eftir því hvaða starfsemi er um að ræða. Ákvæði
um matvöruverslanir miða einkum að því að styrkja matvöruverslun innan íbúðarhverfa og í
grennd við íbúðarbyggð. Ákvæði um veitingastaði miða almennt að því að tryggja að við
staðsetningu vínveitingastaða og ákvörðun um opnunartími þeirra sé tekið tekið tillit
nálægðar við íbúðarbyggð. Jafnframt er markmiðið með skýrari ákvæðum að tryggja aukinn
sveigjanleiki þannig að matsölustaðir með vínveitingaleyfi geti þrifist á völdum svæðum
innan íbúðarbyggðar, sbr. markmið um fjölbreytni og mannlíf innan hverfanna. Ákvæði um
gististaði miða m.a. að því að stemma stigu við fjölgun þeirra innan íbúðarhverfa, til að
umbreyting íbúðarhúsnæðis í gististað veiki ekki íbúasamfélagið í viðkomandi hverfi um of
og að áhrif á íbúðarhúsnæðismarkað verði sem minnst. Markmiðið með ákvæðum um
spilasali er fyrst og fremst að stemma stigu við fjölgun þeirra í borginni, ekki síst við lykilgötur
í miðborginni.
Stefnumörkun aðalskipulags horfir til framtíðar. Það er því eðlilegt að álykta að ofangreind
sérákvæði séu almennt ekki afturvirk um starfsemi sem var til staðar þegar aðalskipulagið
var staðfest. Við túlkun þessara ákvæða verður því að horfa til þess að endurnýjun eldri leyfa
sé möguleg, enda um sömu starfsemi að ræða sem bundin er við sama stað og húsnæði, og
ekki er tekið sérstaklega fram í skilgreiningu landnotkunar fyrir viðkomandi svæði að hin
tilekna starfsemi skuli vera víkjandi.
Í texta aðalskipulagsins kemur hinsvegar ekki nægilega skýrt fram að þessi túlkun sé lögð til
grundvallar í öllum atriðum, einkum varðandi veitingastaði og gististaði. Í kafla um spilasali
(bls. 206) kemur skýrt fram að ákvæði séu ekki afturvirk. Í skilgreiningum landnotkunar fyrir
einstök svæði er víðast tekið fram að nýjar matvöruverslanir séu ekki heimilar. Það er því
undirliggjandi að mögulegt sé að endurnýja eldri leyfi matvöruverslunar á svæðinu. Í
yfirlitstöflu 4 um heimildir matvöruverslunar á landnotkunarsvæðum (bls. 209), segir
hinsvegar að matvöruverslanir séu ekki heimilar („Nei“) á viðkomandi svæði, sem á þá
eingöngu við um nýjar matvöruverslanir miðað við skilgreiningu svæðisins í texta. Varðandi
mismunandi gerðir gististaða (I-V) og veitingastaða (I-III), er yfirleitt ekki fjallað ítarlega um
heimildir slíkrar starfsemi í sér skilgreiningum landnotkunar fyrir einstök svæði. Heimildir um
þá starfsemi eru því fyrst og fremst gefnar í töflum 2 og 3 (bls. 207-208), en tekið fram að
frekari ákvæði kunna að verða sett í málsmeðferðarreglum borgarráðs.
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Ljóst er að bæta þarf framsetningu aðalskipulagsins varðandi þessar heimildir, þannig að
skýrt komi fram að viðkomandi ákvæði séu almennt ekki afturvirk og að mögulegt verði að
endurnýja eldri leyfi, enda séu önnur skilyrði og kröfur í leyfisferlinu uppfyllt. Því er lagt til að
settur verði fyrirvari um þetta í töflur 1, 2, 3 og 4 (bls. 206-209), sbr. hér að neðan.
Þessi breyting á aðalskipulaginu er álitin óveruleg, enda eingöngu gerð til að árétta og skerpa
á túlkun umræddra ákvæða aðalskipulagsins og til að fyrirbyggja að stefnumörkun í þessum
málaflokkum verði íþyngjandi fyrir einstaka rekstraraðila sem höfðu réttmætar heimildir um
starfsemi fyrir staðfestingu aðalskipulagsins. Breytingin hefur því ekki veruleg áhrif á
landnotkun í för með sér, er ekki líkleg til að hafa mikil áhrif á einstaka aðila (önnur en
jákvæð áhrif á einstaka rekstraraðila) eða áhrif á stór svæði (sbr. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga
og grein 4.8.3. í skipulagsreglugerð). Fyrst og fremst mun breytingin tryggja að viðkomandi
ákvæði hafi ekki íþyngjandi áhrif á einstaka rekstraraðila. Mikilvægt er einnig að hafa í huga
að viðkomandi starfsemi er háð ákveðnu mati við endurnýjun leyfis, t.a.m. eru grenndaráhrif
vínveitingastaða á nærliggjandi byggð metin. M.ö.o. að ákvæði um mögulega endurnýjun
leyfis samkvæmt aðalskipulagi tryggir ekki eitt og sér að leyfi verði endurnýjað.

Tillaga að breytingu.
Eftirfarandi setningu verður bætt við neðanmáls í töflur 1, 2, 3 og 4 á bls. 206-209:
Ofangreind ákvæði eru ekki afturvirk. Mögulegt er að endurnýja leyfi um starfsemi sem var
til staðar fyrir staðfestingu aðalskipulagsins, enda sé um óbreytta starfsemi að ræða í sama
húsnæði og áður. Þetta á þó ekki við á svæðum þar sem tekið er skýrt fram í almennri
skilgreiningu landnotkunar að viðkomandi starfsemi skuli vera víkjandi.
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Viðauki
Sérstök ákvæða um starfsemi innan landnotkunarsvæða í töflum 1-4 bls. 206-209
(sjá afmörkun landnotkunarsvæða á þéttbýlisuppdrætti 1:20.000 og Skipulagssjá á reykjavik.is)
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