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Varðar; Flugvellir 23 – breyting á deiliskipulagi 

Samanber meðfylgjandi gögnum er óskað eftir afstöðu Umhverfis- og Skipulagsráðs 

Reykjanesbæjar á beiðni lóðarhafa um breytingu á gildandi deiliskipulagi fyrir lóðina 

Flugvellir 23. 

 

Lóðarhafi hyggst reisa mannvirki á lóðinni sem hýsa mun starfsemi dekkja- og 

smurþjónustu N1 ásamt aðstöðu til sölu á eldsneyti fyrir bifreiða ásamt rafmagnshleðslu. 

 

Eftir frekari þarfagreiningu og vinnu við frumhönnun hússins og áform um að koma fyrir 

þeirri þjónustu sem til þarf á þessu svæði, þá er óskað eftir breytingu á hluta gildandi 

skilmála fyrir lóðina.  

 

Samkvæmt meðfylgjandi tillögu er óskað eftirfarandi breytinga á gildandi deiliskipulagi 

samþykkt af Bæjarstjórn 01.11.2016: 

 

a) Stækkun á lóð til norð austurs þar sem í gildandi skipulagi er gert ráð fyrir 

athafnasvæði fyrir stærri og minni bíla, svæðið er ætlað að þjóna hverfinu 

almennt. Það athafnasvæði er fært til norðurs innan skipulagssvæðis, milli 

Flugvalla 18 og 29. Samkvæmt gildandi deiliskipulagi er þar óskilgreint svæði. 

Stærð lóðar eftir stækkun 7.678m². 

b) Byggingareitur er færður til norð austurs, stærð og form óbreytt. 
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c) Komið er fyrir aðstöðu til afgreiðslu á eldsneyti á lóðinni, tvær dælur sem afgreiða 

fjórar bifreiðar ásamt hraðdælu fyrir stærri bifreiðar. Komið verður fyrir rafmagns 

hleðslustæðum. Komið er fyrir hálf niðurgröfnu tæknirými ætlað fyrir búnað hleðslu 

og eldsn.aðstöðu. 

d) Aðkomur til og frá lóð aðlagaðar að fyrirhuguðum rekstri, þ.m.t. eldsneytisstöð. 

Gert er ráð fyrir gegnumakstri stærri biftreiða um húsið, inn-og útkeyrslum er einnig 

komið fyrir vestan megin á lóð þannig að bifreiðar sem leita þjónustu séu með 

aðkomu og þar af leiðandi biðsvæði baka til. 

Að öðru leyti gilda fyrri skilmálar. 

 

Ef jákvætt er tekið í erindið þá mun lóðarhafi vinna breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina í 

samráði við Umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar. 
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