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Reykjavík 24.10.2022 
 
 
 

UMSÖGN 
 
 
 
Viðtakandi:     Umhverfis- og skipulagsráð 
Sendandi:        Skipulagsfulltrúi 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um auglýsingaskilti 
 
 
Á fundi skipulags- og samgönguráðs dags. 29. júní 2022 var lögð fram eftirfarandi fyrirspurn 
borgarráðsfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands sem lögð var fram í borgarráði 10. júní 2022 og 
vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs, til umsagnar hjá skipulagsfulltrúa. 
  
Hver er stefna borgarinnar varðandi auglýsingaskilti í borgarrýminu?  
 
Getur hver sem er óskað eftir að koma þeim fyrir og má koma þeim fyrir hvar sem er, svo 
sem í almenningsgörðum eða í nálægð við almenningsgarða? 
 
Af hverju var farið fram hjá íbúasamráði í Hlíðum vegna fyrirhugaðs auglýsingaskiltis sem 
stendur til að setja upp vestanmegin Lönguhlíðar sunnan við gatnamót að Bólstaðarhlíð?  
 
Af hverju var einungis húseigendum að Lönguhlíð 7, 9, 11, 13, 15 og 17 gefinn kostur á að 
veita athugasemdir við þá tillögu?  
 
 
 
Svar:  Til er samþykkt um skilti í Reykjavík sem hefur verið notuð til viðmiðunar síðustu ár 
að ákveða hvort og hvernig uppsetning á nýjum skiltum er háttað. Samþykktin/ reglurnar 
voru kynntar og samþykktar á fundi borgarráðs 7. maí 2020. Reglurnar eru unnar í samræmi 
við markmið í aðalskipulagi Reykjavík og þeim stefnumiðum sem þar koma fram um gæði 
byggðar, sbr. „Borg fyrir fólk: gæði byggðar“. Reglunum er skipt upp í almenn ákvæði og 
ákvæði eftir landnotkunarflokkum skv. AR, ásamt korti með ákvæðum um birtustig eftir 
landnotkunarflokkum. Í deiliskipulagi er síðan heimilt að þrengja eða veita víðari heimildir 
en það sem reglurnar kveða á um. Markmið reglnanna má sjá hér á næstu bls.  
 
Skilti eru hluti af útliti borga og séu þau vel útfærð geta þau aukið á borgarbrag og læsileika 
borgarinnar. Borgarumhverfi er okkar sameiginlega rými og geta skilti haft mikil áhrif á 
upplifun þess, því verður að vanda til verka þegar kemur að ákvörðun um fyrirkomulag skilta. 
Til að koma í veg fyrir að skilti ógni öryggi vegfarenda eru ákvæði um fjarlægðir skilta frá  
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gatnamótum og vegbrúnum, tíðni skiptinga á myndum, hámarks ljóma skiltis o.fl. Einnig eru 
sett ákvæði um stærð og staðsetningu skilta í borgarumhverfinu.  
 
Markmið: 
 

 
 

Leiðir að markmiðum eru nokkrar t.a.m. öryggi, umhverfi og ásýnd, íbúar, afgreiðsla og lög 
og reglugerðir. Samþykktin fjallar um skilgreiningar á skiltum og t.a.m. varðandi 
auglýsingaskilti þá er það hvaða orð, stafur, merki, veggspjald, spjald, tjald, tæki/búnaður eða 
efni sem sett er upp í því skyni að koma upplýsingum á framfæri. Samþykktin gildi innan 
lögsögu Reykjavíkur og gildir hún um skilti í borgarlandi og á einkalóðum. Ákveðnar 
undanþágur eru tilgreindar t.a.m. er varðar auglýsingar innanhúss, umferðarmerki, 
vinnusvæðamerkingar, skilti og auglýsingar á hliðum biðskýla fyrir strætó o.fl. Varðandi 
staðsetningar skilta þá skal fjölda skilta haldið í lágmarki í götumynd Reykjavík og lögð er 
áhersla á að fjöldi skilta valdi ekki óreglu og ringulreið í sjónlínu gatna. Staðsetning skilta 
skal jafnframt metin eftir grenndaráhrifum og auglýsingaskilti fyrir fyrirtæki og þjónustu 
skulu almennt staðsett á mannvirkjum. 

 
Varðandi umrætt skilti við Lönguhlíð þá var ekki farið framhjá neinu íbúasamráði að mati 
skipulagsfulltrúa og umrædd grenndarkynning talin uppfylla öll þau skilyrði sem þarf að 
senda inn varðandi byggingarleyfisumsókn og fylgdu þau með til útsendingar á 
grenndarkynningu. Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 felst grenndarkynning í því að 
skipulagsfulltrúi kynnir nágrönnum sem taldir eru geta átt hagsmuna að gæta 
byggingarleyfisumsókn og gefur þeim kost á að tjá sig um hana innan tilskilins frests. Um er 
að ræða auglýsingaskilti sem var staðsett á horni Flókagötu og Lönguhlíðar sem hefur verið 
tekið niður og lagt til sbr. umsókn að það verði fært á umræddan stað við Lönguhlíð. 
 
Umrætt skilti / rekstraraðili þess er Dengsi ehf. sem er rekstraraðili strætóskýla í gegnum 
samning um götugögn í Reykjavík. Samkvæmt samningi borgarinnar við fyrirtækið er því 
heimilt að afla tekna gegn rekstri að lágmarki 210 skýla í borginni með allt að 50 
auglýsingastöndum. Við ákvörðun um staðsetningar auglýsingastanda setur verktakinn fram 
ósk um staðsetningu sem er metin með tilliti til borgarhönnunar og umferðaröryggis. Þar sem 
vinnu við hverfisskipulag er ekki lokið gilda hinar mismunandi deiliskipulagsáætlanir á 
svæðinu nálægt Klambratúni. Í þessu tilfelli þá er ekki í gildi neitt deiliskipulag fyrir 
Klambratún og þar af leiðandi þá var lagt til að grenndarkynna byggingarleyfisumsókn þó 
slíkt hafi mögulega ekki verið þörf á.  
 
Tekið er á auglýsingaskiltum í reglum og samþykkt um skilti í Reykjavík, m.a. hvað varðar 
glýju, ljóma, birtumagn o.þ.h., og ber rekstraraðila að fara eftir þeim skilyrðum. 
Byggingarfulltrúi hefur vald til að takmarka, og ef við á, láta fjarlægja auglýsingaskilti sem  
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ekki fara eftir samþykkt um skilti í borgarlandi. Ljósstyrkur á auglýsingaskiltunum fer eftir 
tíma dags, en hámarksljómi í myrkri er skilgreindur í fyrrnefndri samþykkt um skilti í 
Reykjavík.  
 
Sbr. kom fram í umsögn Reykjavíkurborgar við grenndarkynningunni þá eru hverfandi líkur 
taldar á ónæði frá auglýsingaskiltinu til íbúa og annarra vegfarenda við Lönguhlíð.  Fyrrnefnd 
samþykkt/ reglur gildir sem fyrr segir innan lögsögu Reykjavíkur og gildir hún um skilti í 
borgarlandi og á einkalóðum. Ákveðnar undanþágur eru tilgreindar t.a.m. er varðar 
auglýsingar innanhúss, umferðarmerki, vinnusvæðamerkingar, skilti og auglýsingar á hliðum 
biðskýla fyrir strætó o.fl. Samkvæmt 2 kafla (liður e) í samþykkt um skilti í Reykjavík eru 
skýlin og standarnir sem verið er að sækja um undanþegnir samþykktinni sbr. kemur fram að 
neðan, nema það sem við kemur birtustigi og hreyfimyndum. Gott samráð þjónustuaðila við 
samgöngudeild borgarinnar er varðar birtistigið, að það uppfylli kröfur borgarinnar, og 
hreyfimyndir eru ekki heimilaðar nema með sérstökum undanþágum. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

f.h. skipulagsfulltrúa  
Björn Ingi Edvardsson, landslagsarkitekt 


