
Reykjavík 30.06.2022
Borgarráð Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Hér með sendist útskrift úr gerðabók umhverfis- og skipulagsráðs frá 29. júní 2022
varðandi eftirfarandi mál.

Bryggjuhverfi, dælustöð
Lögð fram tillaga umhverfis- og skipulagssviðs að breytingu á deiliskipulagi
Bryggjuhverfis. Í breytingunni felst að skipulagssvæðið er stækkað til suðurs að mörkum
Ártúnshöfða og til austurs að veginum Gullinbrú. Ástæða þess að skipulagssvæðið
stækkar er fyrirhuguð dælustöð Veitna, en afmörkuð er lóð ásamt því að gerður er
byggingarreitur fyrir dælustöð sem staðsett verður sunnan Sævarhöfða og vestan
Gullinbrúar. Lagnabeltin verða tvö, annars vegar frá Ártúnshöfða og til norðurs að lóð
dælustöðvar og hins vegar frá lóð dælustöðvar til vesturs. Aðkoma þjónustuumferðar að
lóðinni verður frá núverandi einstefnu frárein frá Gullinbrú að Sævarhöfða, samkvæmt
uppdr. Landslags ehf. dags. 30. maí 2022. Lagt er til að tillagan verði afgreidd í
auglýsingu.

Samþykkt að auglýsa framlagða tillögu, skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Vísað til borgarráðs.

F.h. umhverfis- og skipulagssviðs

Glóey Helgudóttir Finnsdóttir

Fylgiskjal: uppdr. dags. 30. maí 2022.

Reykjavfkurborg 
Umhverfis- og skipulagssvici 



Naustabryggja

Naustabryggja

Bryggjugarður

Básbryggja

B
á

sb
ry

g
g

ja

G
ul

lin
br

ú

Naustabryggja

N
a

u
st

a
b

ry
g

g
ja

G
u

lli
n

b
rú

B
ra

tt
h

ö
fð

i
T

a
n

g
a

b
ry

g
g

ja

Naustabryggja

STÆKKAÐ SKIPULAGSSVÆÐI

SKÝRINGAR

NÝIR VEGIR

NÚV. STÍGAR, MALBIK

LÓÐARMÖRK

BYGGINGARREITUR

HVERFISVERND

NÚV. STÍGAR, TRÉ

VEGHELGUNARSVÆÐI

LAGNABELTI 5M

NÚVERANDI VEGIR

NÚVERANDI SKIPULAGSSVÆÐI

NÚV. BYGGINGAR

NÝ LÓÐARMÖRK

LÓÐ DÆLUSTÖVAR
VEITNA = 2000 M2
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HLUTI GILDANDI AÐALSKIPULAGS REYKJAVÍKUR 2040

Bryggjuhverfi, breyting á deiliskipulagi -

dælustöð Veitna

Breyting á deiliskipulagi fellst í eftirfarandi:

Skipulagssvæðið er stækkað til suðurs að mörkum deiliskipulags Ártúnshöfða
og til austurs að veginum Gullinbrú. Stækkun skipulagssvæðisins er um 4,5 ha.

Ástæða þess að skipulagssvæðið er stækkað er fyrirhuguð dælustöð Veitna
sem staðsett verður sunnan Sævarhöfða og vestan Gullinbrúar, í kvos og því
nokkuð vel falin í umhverfinu.

Dælustöð hitaveitu

Sunnan Sævarshöfða og vestan Gullinbrúar er gert ráð fyrir lóð dælustöðvar
hitaveitu eða varmadælustöðvar. Stærð lóðar er 2.000 m2 og innan
byggingarreits er heimilt að hafa byggingu á einni hæð með gólffleti allt að
1.200 m2.

Gert er ráð fyrir að byggingin geti að hluta til verið niðurgrafinn og þeir
skilmálar settir að hún falli vel að umhverfinu.

Þakform skal vera einhalla eða flatt og skal hámarkshæð byggingar vera 7,0 m
frá gólfkóta.

Þakflötur byggingar skal vera tyrfður eða í náttúrulegum tónum og veggfletir
byggingar skulu vera í náttúrulegum tónum. Staðsetning innan byggingarreits
er frjáls.

Lagnabeltin verða tvö, annarsvegar frá Ártúnshöfða og til norðausturs að lóð
dælustöðvar (breidd lagnabeltis = 5 metrar) og hinsvegar frá lóð dælustöðvar
til vesturs (breidd lagnabeltis = 3 metrar). Innan lagnabelta eru aðfærsluæð,
dreifikerfisstofnar og bakvatnsstofnar. Einnig verða bakvatnslagnir og
yfirfallsbrunnur skammt sunnan við dælustöð.

Aðkoma þjónustuumferðar að lóðinni verður frá núverandi einstefnu frárein
frá Gullinbrú að Sævarhöfða.

Fyrir utan breytingar þessar gildir áfram deiliskipulag sem samþykkt var 8.

júlí 1997 með síðari breytingum.

Skipulagsleg staða - aðalskipulag

Í gildi er Aðalskipulag Reykjavíkur 2040 og þar er stækkað skipulagssvæði að
mestu skilgreint sem hluti opins svæðis OP30 en að hluta er svæðið innan

íbúðarsvæðis ÍB61. Það svæði þar sem gert er ráð fyrir dælustöð Veitna er
innan opins svæðis OP30.

Skilgreining á OP30 er eftirfarandi í greingerð aðalskipulags:

Minni opin svæði innan þéttrar byggðar. Leikvellir, gróðurreitir, minni
útivistarsvæði og almenningsrými og græn belti innan þéttbýlis.

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.

Umhverfisáhrif

Breyting á deiliskipulagi fellur ekki undir lög um umhverfismat framkvæmda
og áætlana (111/2021). Aftur á móti er gerð grein fyrir áhrifum
breytingarinnar á umhverfið í samræmi við 12. grein skipulagslaga (123/2010).

Ekki er talið að uppbygging dælustöðvar hafi neikvæð umhverfisáhrif. Helstu
möguleg áhrif gætu verið sjónræn og á landslag en þar sem gert er ráð fyrir að
bygging geti að hluta til verið niðurgrafinn, nokkuð falin í umhverfinu og þeir
skilmálar settir að hún falli vel að umhverfinu og verði í náttúrulegum tónum
eru þessi áhrif talin óveruleg.

BREYTT DEILISKIPULAG - TILLAGAGILDANDI DEILISKIPULAG

DEILISKIPULAGSBREYTING ÞESSI SEM AUGLÝST HEFUR

VERIÐ SKV. 1. MGR. 43. GR. SKIPULAGSLAGA NR.

123/2010 FRÁ___________ TIL___________

VAR SAMÞYKKT Í______________________

ÞANN ____________

DEILISKIPULAGSBREYTING ÞESSI ÖÐLAÐIST GILDI

MEÐ AUGLÝSINGU Í B-DEILD STJÓRNARTÍÐINDA

ÞANN____________
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