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Varðar: Vegamótastíg 7 – 9, umsókn um breytingu á deiliskipulagi vegna bílastæða f. fatlaða.  

Á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 13. júlí 2018 var lögð fram umsókn Arkþings ehf. dags. 4. júlí 2018 

ásamt bréfi dags. 4. júlí 2018 varðandi breytingu á skilmálum deiliskipulags reits 1.171.5 vegna lóðanna nr. 7 og 

9 við Vegamótastíg. Í breytingunni felst að koma fyrir bílastæði fyrir hreyfihamlaða í borgarlandi. Erindinu var 

vísað til meðferðar hjá verkefnisstjóra og er nú lagt fram að nýju. 

  
V: Kort úr borgarvefsjá. Mið og h: Sneiðing úr gildandi deiliskipulagi þ.á.m. breytingar á umfangi kjallara, fyrir og eftir.  

Skipulag í gildi:  

Í gild er Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030  samþykkt í borgarstjórn Reykjavíkur 26. nóvember 2013 og birt í 

B – deild Stjórnartíðinda dags. 26. febrúar 2014. Í gildi er deiliskipulag staðfest í B – deild Stjórnartíðinda þann 

11. desember 2016, m. síðari breytingum.  

Umsögn: 

Óskað er eftir leyfi til að breyta deiliskipulagi og færa fyrirhuguð bílastæði f. hreyfihamlaða úr bílakjallara innan 

lóðar umsækjanda og yfir á borgarland. 

Eftir yfirferð á erindinu er lagt til að tekið verði neikvætt í umsóknina.  

Bent er á að borgarland innan hins samþykkta deiliskipulags frá 2014 er af skornum skammti, bílastæði við 

Vegamótastíg falla undir aðliggjandi deiliskipulagssvæði og bílastæði á borgarlandi  innan gilandi deiliskipulags 

eru einungis staðsett við Laugaveg og Klapparstíg.  

Fyrir liggja áætlanir og markmið í Aðalskipulagi Reykjavíkur um fjölgun á göngugötum í miðborg Reykjavíkur, 

fækkun bílastæða og áherslu á samgöngur fyrir gangandi og hjólandi á borgarlandi. Segir í bíla- og 

hjólastæðastefnu aðalskipulags að bílastæði í miðborg skuli komið fyrir neðanjarðar, í byggingum eða með 

þeim hætti að þau raski ekki götumynd. Í gildandi deiliskipulagi er heimild fyrir bílakjallara og fyrir liggja 

tímabundið byggingarleyfi sem sýnir bílastæði fyrir hreyfihamlaða staðsett í kjallara. 

Niðurstaða:  

Neikvætt sbr. umsögn hér að ofan. Leysa skal bílastæði fyrir hreyfihamlaða innan lóðar.  

f.h. 

Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 

Jón Kjartan Ágústsson, skipulagsfræðingur, verkefnastjóri 

 

 

 

 

http://www.reykjavik.is/



	Vegamótastígur 7 og 9, umsögn skipulagsfulltrúa
	Vegamótastígur 7 og 9, bréf
	Vegamótastígur 7 og 9

