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USK Skipulag

Frá: Mínar síður - Reykjavíkurborg <minarsidur-noreply@reykjavik.is>
Sent: mánudagur, 23. maí 2022 14:26
Til: USK Skipulag
Efni: Ný umsókn - Fyrirspurn eða umsókn til skipulagsfulltrúa
Viðhengi: UST SkilmÃ¡labreyting.pdf

Til að gæta persónuverndar þinnar kom Microsoft Office í veg fyrir að þessi mynd yrði sótt sjálfv irkt af Internetinu.

  

 
 

 

Fyrirspurn eða umsókn til 
skipulagsfulltrúa  

  Almennar upplýsingar   
 

Nafn umsækjanda: Ásgeir Ásgeirsson 

Kennitala umsækjanda:  

Heimilisfang umsækjanda:  

Póstnúmer umsækjanda:   

Símanúmer umsækjanda:  

Netfang umsækjanda:  

Er um fjöleignarhús að ræða?: Já 

    
 

Nafn forsvarsmanns: Gabriel Þór Bjarnason 

Netfang forsvarsmanns:  
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Veldu annað hvort: Umsókn til skipulagsfulltrúa 

    
 

Umsækjandi er: Í umboði eiganda 
 

  Greiðandi   
 

Nafn greiðanda: R68 ehf 

Kennitala greiðanda: 6711201830 

Netfang greiðanda:  

  Svæði og deiliskipulag   
 

Heimilisfang / lóðaheiti: Rökkvatjörn 6-8 

Umsækjandi: Hefur kynnt sér gildandi deiliskipulag 

  Erindið   
 

Erindið fjallar um: Breytingu á deiliskipulagi 

Stutt lýsing á erindi: Heimila að svalir nái 800 mm út fyrir 
byggingareit 

Hefur verið haft samband við veitufyrirtæki?: Nei 

  Fylgigögn   
 

Uppdrættir: UST Skilmálabreyting.pdf 
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Reykjavík 12.04.2022 
 
 
 
 
Tillaga að breytingu á skilmálum deiliskipulags „Úlfarsárdals“ sem fengið hefur meðferð við 
ákvæði 1. mgr. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í Umhverfis- og skipulagsráði 
þann 27.09.2017 og í borgarráði þann 3.10.2017. Höfundar þess eru VA arkitektar. 
Staðfest af Skipulagsstofnun 22.02.2018. 
 
Forsendur 
Í gildandi deiliskipulagi segir í greinargerð 2.1.5 að „bygging skal vera innan byggingarreits með 
eftirfarandi undantekningum.Einstaka byggingahlutar svo sem þakskegg, skyggni, gluggafrágangur, 
svalir, þaksvalir og sólpallar mega skaga allt að 60 sm út fyrir byggingarreit, með tilliti til aðstæðna á 
lóð t.d. grenndarsjónarmiða, stæðrar líðar, fjarlægð á milli húsa o.fl., sjá einnig sérákvæði. 
 
 
Breytingarlýsing 
Í breytingunni er heimild gefin fyrir því að færa svalir 80 sm út fyrir byggingarrreit á suðurhlið húsanna 
í stað 60 sm. 
 
Tillaga að breytingu 
Í Rökkvatjörn 6-8 er heimilt að svalir á suðurhlið hússins skagi 80 sm út fyrir byggingarreit. 
 
 
Tillaga að deiliskipulagsbreytingunni nær eingöngu til þessara lóðar. 
Ekki eru lagðar til aðrar breytingar á deiliskipulaginu. 
Að öðru leiti gilda skilmálar gildandi deiliskipulags. 
 
 
 
 
Deiliskipulagsbreyting þessi, sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 2. mgr. 43. gr.  
 
skipulagslaga nr. 123/2010, var samþykkt í/á _____________________________________ 
 
þann_________________ 20______ . 
 
 
Til samræmis við heimild í 3. mgr. 44. gr. i.f. var breytingin ekki grenndarkynnt þar sem hún varðaði  
 
ekki hagsmuni annarra en Reykjavíkurborgar og/eða umsækjanda. 
 
Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann ____________20_____. 
 
 
 
__________________________________________________ 
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