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Bréf umhverfis- og skipulagssviðs dags. 21. desember 2022 vegna auglýsingar á 
tillögu að nýju deiliskipulagi vegna Vogabyggð svæði 3 
 
 
Góðan dag, 
Það tilkynnist hér með að auglýsing vegna tillögu að nýju deiliskipulagi vegna Vogabyggð 
svæði 3,birtist í Fréttablaðinu á morgunn, fimmtudaginn 22. desember 2022. Tillagan er í 
kynningu frá 22. desember 2022 til og með 7. febrúar 2023. Hægt er að nálgast gögn á 
meðfylgjandi slóð https://2021.reykjavik.is/skipulag-i-kynningu/vogabyggd-svaedi-3  

Vogabyggð svæði 3 

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 14. desember 2022 og borgarráðs Reykjavíkur 
þann 15. desember 2022 var samþykkt að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir fyrir 
svæði 3 í Vogabyggð. Svæðið afmarkast af Dugguvogi til vestur, Tranavog til norðurs, 
Súðarvogi og strandsvæði Elliðaárvogs frá austurs til suðurs. Skipulagssvæði Vogabyggðar 
er eitt af þeim svæðum sem skilgreint er sem þróunarsvæði með breyttri landnotkun, 
iðnaðar- og athafnasvæði verður miðsvæði og íbúðarbyggð. Þar er stefnt að blöndun 
byggðar, íbúðar og atvinnustarfsemi með heimildum fyrir atvinnustarfsemi í íbúðarbyggð og 
íbúðum á miðsvæði. Lögð er rík áhersla á fjölbreytta byggð í manneskjulegum mælikvarða, 
góð almenningsrými og tengsl við aðliggjandi útivistarsvæði. Þannig verður hverfið eftirsóttur 
valkostur fyrir fólk sem kýs að búa og starfa í umhverfi sem einkennist af hvoru tveggja í 
senn, borgarbrag og nálægð við náttúru. Skipulagssvæði Vogabyggðar er hluti af stærra 
þróunarsvæði við Elliðaárvog og Ártúnshöfða. Markmið skipulagstillögu: Varðveita og styrkja 
hið heildstæða yfirbragð sem byggðin býr yfir í dag og stuðla að manneskjuvænu umhverfi 
innan svæðisins í Kænuvogi, með áherslu á aukinn gróður og vandaðri hönnun þegar byggt 
er við eða ofan á byggingar. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna. 

Tillöguna má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 
12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:30 – 16:00 frá 22. desember 2022 til og með 7. febrúar 
2023. Einnig má sjá tillöguna á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir 
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og 
athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið 
skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 7. febrúar 2023. Vinsamlegast notið uppgefið 
netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti. 
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