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Reykjavík 7. júlí 2022 

 
 
Varðar: Silfurslétta 9, breyting á deiliskipulagi. 
 
Lögð er fram umsókn Landmótunar sf. dags. 8. júní 2022 varðandi breytingu á deiliskipulagi 
athafnasvæði á Esjumelum vegna lóðarinnar nr. 9 við Silfursléttu. Í breytingunni felst stækkun 
lóðarinnar til suðausturs, samkvæmt uppdr. Landmótunar dags. 18. maí 2022. Fram kemur að til 
stendur að stækka lóðina við Silfurléttu umtalsvert og er markmiðið að koma til móts við lóðarhafa 
um aukið athafnasvæði við núverandi lóð. Fram kemur í texta að viðkomandi hafi haft umrætt 
svæði til umráða til þeirrar lóðarstækkunar sem sótt er um. Ennfremur er markmið 
breytingartillögu að fegra ásýnd lóðar með auknum gróðri og landmótun. Lóðin er stækkuð til 
suðausturs um 70 m í báðar áttir, var fyrr breytingartillögu um 20 þ. fm en verður eftir breytingu 
28.367 fm. Hámarksbyggingarmagn er lagt til að aukist um tæpa 1.800 fm og gert ráð fyrir nýjum 
byggingarreitum innan stækkaðrar lóðar, sjá nánar í tillögu.  

 

 
 

Sjá tillögu að breytingu á skipulagi, efri myndin er gildandi skipulag, sú neðri er tillaga að breytingu. 



  

             bls. 2 

Um er að ræða ákveðið framhaldi af svari skipulagsfulltrúa við fyrirspurn frá dags. 8. október 2021 
þar sem óskað var eftir lóðarstækkun á þessu svæði, allt að 24.600 fm lóð í jaðrinum. Í svari 
skipulagsins þá voru á þeim tímapunkti ekki gerðar athugasemdir við að lóðarhafi mætti óski eftir 
breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðarstækkunina eins og hún birtist í fyrirspurninni. Um er að ræða 
borgarland í dag sem nýtist lítið, en lóðina mætti aðlaga betur að landi og skilgreina þyrfti 
byggingareiti og halda nýtingarhlutfalli m.v. gildandi skipulag, þ.e. 0,4 að lágmarki. Varðandi 
göngustíg sem þarf að hliðra til þá ætti sú færsla að vera á kostnað lóðarhafa, auk kostnaðar 
varðandi gróðursetningu í jaðri skipulagssvæðis á borgarlandi. Vinna þarf það í samvinnu við 
umhverfis- og skipulagssvið. 
 
Innsend umsókn er ekki alveg í takt við fyrirspurnina sl. haust, þar sem lóðin er umtalsvert stærri 
en óskað var eftir þá, auk þess þá hefur lóðarhafi ekki haft umrædd svæði til afnota eins og kemur 
fram á uppdrætti heldur nýtt og fyllt upp í borgarland í óþökk þess og án þess að hlýða fyrirmælum 
þess efnis að hætta. Í gildi er deiliskipulag fyrir Esjumela samþ. árið 2016 m.s.br. þar sem 
eftirfarandi skilmálar að neðan gilda fyrir lóðina. Um er að ræða athafnasvæði skv. landnotkun. 
 

 

 
 
 

 
 
NIÐURSTAÐA 
Afstaða borgarinnar hefur breyst á þann veg að ekki er lagt til að heimila lóðarhafa við Silfursléttu 
9 að stækka lóðina. Reykjavíkurborg hefur hug á að nýta landið betur og búa til tvær nýjar lóðir á 
þessu svæði, og gefst þá lóðarhafa við S9 kostur á að bjóða í þær sjái hann hag í því að nýta sér 
umrætt land.  
 
Ofangreind niðurstaða er lögð fyrir umhverfis og skipulagsráð til staðfestingar þess efnis, þ.e. að 
hafna umsókn um breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina Silfursléttu 9 á Esjuemlum.  
 
 
 

 

 

f.h umhverfis- og skipulagssviðs, 
skipulagsfulltrúa, /Björn I. Edvardsson. 
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