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Hverfisskipulag?

Deiliskipulag fyrir gróin hverfi þar sem: 

1. eldra deiliskipulag í hverfi er sameinað  

2. helstu óskir íbúa og hagsmunaaðila um breytingar eru settar í skilmála

3. sjö lykiláherslur um skipulag vistvænna hverfa eru innleiddar og hverfi þannig 
gerð vistvænni, sjálfbærari og meira heilsueflandi, sjá næstu glæru

4. þjónusta í hverfi er bætt og byggð styrkt, m.a. með nýjum 
byggingarheimildum, fjölgun íbúða og styrkingu hverfiskjarna

5. aðgengi að upplýsingum og málsmeðferð er einfaldað með nýrri hverfasjá  

Bók I Ártúnsholt.pdf
Ártúnsholt Bók II.pdf


Vistvæn byggð - 7 lykiláherslur  
Helsta skipulagstæki hverfisskipulags

Samfélag
Heildstæð hverfi með jafnri aldursdreifingu og 
allskonar fólki sem getur starfað og sótt þjónustu í 
sínu nærumhverfi.

Gæði byggðar
Hverfi sem myndi fallega og lifandi umgjörð um 
daglegt líf og ýta undir góð samskipti milli íbúa.

Samgöngur
Verslun og þjónusta sé í göngufjarlægð þar sem 
gangandi og hjólandi umferð og 
almenningssamgöngur eru í forgangi.

Vistkerfi og minjar
Varðveita náttúrulegan fjölbreytileika lands, lífríkis 
og menningarminja.

Orka og auðlindir
Sjálfbærari nýting orku og auðlinda, kolefnisbinding 
og flokkun og endurvinnsla.

Mannvirki
Stuðla að vistvænum og sjálfbærum lausnum 
bæði við nýbyggingar og við endurbætur á eldri 
byggingum.

Náttúruvá
Taka mið af náttúruvá vegna eldgosa, 
jarðskjálfta, flóða og loftslagsbreytinga.

Hinar sjö lykiláherslur eru að finna í öllum þáttum 
hverfisskipulagsins:
a. Greiningu á styrkleikum og veikleikum 
b. Upplýsingaöflun um óskir og þarfir
c. Mótun á tillögum sem eru kynntar  
d. Framsetning á nýju hverfisskipulagi



Hvaða hverfi eru næst?
Áætluð tímaröð hverfisskipulags
eftir borgarhlutum

Tillögur að hverfisskipulagi í borgarhluta 6 Breiðholti fóru 

í kynningar- og samþykktarferli sumarið 2021 og tekur 

gildi í maí 2022.  

Vinnutillögur í borgarhluta 3 Hlíðum og borgarhluta 5 

Háleiti-Bústöðum voru kynntar í október 2021 til febrúar 

2022. Lokatillögur fara í kynningar- og samþykktarferli 

sumar/haust 2022. 

Næstu borgarhlutar þar á eftir verða Laugardalur, 

Grafarvogur, Kjalarnes, og Grafarholt.  

Lokaáfangi hverfisskipulagsins verður hverfisskipulag í 

Vesturbæ og Miðborinni. 



Samráð hverfisskipulags - lýðræðisstefna Reykjavíkurborgar

Samráð í hverfisskipulagi 
Skilgreint vinnuferli sem byggir á lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar þar sem haft er samráð við íbúa, 
hagsmunaaðila og opinbera umsagnaraðila á öllum stigum ferlisins. Þau gögn sem verða til í 
samráðsferlinu eru notuð við að bæta og þróa hverfisskipulag (deiliskipulag).

hlusta
rýnas

breytamiðla







Íbúar taka þátt í skapandi samráði
2016 - 2020

Breiðholt



Fræðsla í upphafi  11.- 21. mars 
Fræðsludagskrá  (hvert erindi ca 10 - 15 mín.)
1. Kynning á verkefninu
2. Barnalýðræði – Hanna Borg Jónsdóttir Unicef
3. Húsin í borginni - Ævar Harðarson deildarstjóri hverfisskipulags
4. Hvað er skipulag - Jón Kjartan Ágústson skipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins
5. Grænu svæðin og lífríkið - Þórólfur Jónsson deildarstjóri USK, Náttúra og garðar

Fræðsla tekin upp og sett á kynningarsíðu og Youtube

Röð skóla
11. mars
• Langholtsskóli 10.30
• Vogaskóli kl 12.40
21. mars
• Laugarnesskóli kl. 8.30
• Laugarlækjarskóli kl 10.00



Laugardalur
Skapandi samráð  – mars 2022





Skráningarkerfi- miðasjá



Maptionnaire netsamráð
Forkönnun meðal íbúa á nýtingu almenningsrýma og ferðaleiða



Samráð - niðurstöður

Gerð er grein fyrir niðurstöðum úr 
samráði í sérstökum greinargerðum 
sem fylgja öllum 
hverfisskipulagsáætlunum.

Einnig er hægt að skoða allar 
hugmyndir í miðasjá

www.hverfisskipulag.is



Lykilhugtök í hverfisskipulagi

Skilmálaeiningar eru þyrping húsa, lóða og/eða borgarumhverfi á afmörkuðu landsvæði
innan hverfis sem heyrir saman annaðhvort af sögulegum, landfræðilegum,
byggingartæknilegum og/eða fagurfræðilegum ástæðum og fær því sameiginlega
skipulagsskilmála.

Skilmálar: Bindandi ákvæði í deiliskipulagi um útfærslu skipulags.
Skipulagsskilmálar ná t.d. til byggðarmynsturs, byggingarlína, útlits mannvirkja og forms, 
fjölda bílastæða, hæðarlegu, gatna, stíga, gróðurs, girðinga og fleira.

Skilmálar flokkaðir eftir lykilstoðum um vistvæna byggð

Skilmálaeiningar



MANNVIRKI

Stefna og áherslur í þessum málaflokki ná yfir mannvirki í hverfinu, eldri

byggingarheimildir og útfærslu nýrra byggingarheimilda í hverfisskipulagi.

Stefna

Stefnt er að því að gera mannvirkja í hverfinu vistvænni með  

eftirfarandi aðgerðum:

• Yfirfæra eldri byggingarheimildir í nýja skilmála í nýju hverfisskipulagi fyrir hverfið.

• Veita nýjar byggingarheimildir fyrir gróna byggð, til dæmis:

• Viðbætur, viðbyggingar og ofanábyggingar.

• Svalir og kvistir.

• Innréttingu leiguíbúða í stærri sérbýlishúsum þar sem aðstæður og aðbúnaður leyfa.

• Samhliða hverfisskipulagi eru samþykktar leiðbeiningar fyrir breytingar, viðbætur  og 

endurbætur á eldri mannvirkjum.
Ný íbúð í

viðbyggingu

Ofanábyggin

g
Kvistur

Svalir

Mynd 5.16

Skýringarmynd. Dæmi um breytingar og viðbætur á sérbýli.

Skilmálar fyrir mannvirki



http://bakland.hverfisskipulag.

is/ryni/h/nedra-breidholt

http://bakland.hverfisskipulag.is/ryni/h/nedra-breidholt


Hverfisskipulag – afurðir í BH6-Breiðholt
Greinargerð, skilmálar og uppdrættir Leiðbeiningar

Fylgigögn hverfisskipulags
Hverfasjá - öll skipulagsgögn á einum stað



Samþykkt hverfisskipulag og leiðbeiningar



Leiðbeiningar hverfisskipulags 
Leiðbeiningar hverfisskipulags gilda í öllum hverfum. Þær eru ætlaðar öllum þeim sem þurfa upplýsingar um hvernig nýta megi 
skipulagsheimildir í Hverfisskipulagi Reykjavíkur, sem eru lóðarhafar, hagsmunaaðilar, hönnuðir og starfsmenn borgarinnar sem afgreiða erindi.

Leiðbeiningar skýra skipulagsheimildir, auðvelda íbúum og öðrum að sækja um breytingar, einfalda og stytta afgreiðslutíma og stuðla að jafnræði í 
afgreiðslu erinda. Þær stuðla að vistvænni hverfum, bæta gæði byggðar, hlúa að byggðarmynstri, sérkennum byggðarinnar, byggingarstíl og 
menningarverðmætum.   





https://skipulag.reykjavik.is/







Útttektarsíða fyrir skilmála

https://skipulag.reykjavik.is/hverfisskipulag/breidholt/


https://sja.hvsk.is/

https://sja.hvsk.is/


Hverfisskipulag Reykjavíkur

Takk fyrir

Umhverfis- og skipulagssvið, skipulagsfulltrúi Reykjavíkur 
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