SAMÞYKKT UM SKILTI
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1. Inngangur
Skilti eru hluti af útliti borga og séu þau vel útfærð geta þau aukið á borgarbrag og læsileika
borgarinnar.
Borgarumhverfi er okkar sameiginlega rými og geta skilti haft mikil áhrif á upplifun þess. Því
verður að vanda til verka þegar kemur á ákvörðun um fyrirkomulag skilta.
Í þéttu borgarumhverfi eru oft margir sem keppast um sýnileika á litlu svæði og þarf að gæta
jafnvægis milli sýnileika einstakra aðila og heildarsýnar borgarinnar á hið byggða umhverfi.
Skilti þurfa að falla vel inn í heildarmynd þess rýmis sem þau eru hluti af og auka á jákvæða
upplifun svæðisins. Skilti mega ekki vera íþyngjandi fyrir íbúa.
Reglur þessar er skipt upp í almenn ákvæði og ákvæði eftir landnotkunarflokkum
Aðalskipulags Reykjavíkur 2010 – 2030 ásamt kort með ákvæðum um birtustig eftir
landnotkunarflokkum. Í deiliskipulagi er heimilað að þrengja eða veita víðari heimildir en það
sem reglur þessar kveða á um.
1.1. Samræmi við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010 – 2030
Reglurnar eru unnar í samræmi við markmið Aðalskipulags Reykjavíkur 2010 – 2030 og þeim
stefnumiðum sem þar koma fram um gæði byggðarinnar sbr. „Borg fyrir fólk: Gæði byggðar“
en þar kemur fram eftirfarandi markmið: Skilti. Móta skal stefnu um auglýsinga- og
upplýsingaskilti í borgarlandinu (Bls. 159).
Í stefnumiðinu Gatan sem borgarrými segir um hönnun gatna:
Mikilvægustu götur borgarinnar þarf að skipuleggja og hanna heildstætt út frá hinu margþætta
hlutverki göturýmisins, sem:
 Umferðaræð fyrir alla ferðamáta,
 Aðkomu að byggingum og opnum rýmum,
 Rými til að hýsa götugögn, lýsingu borgarinnar,
 Merkingar, skilti og veitukerfi,
 Bílastæði,
 Stað, borgarrými fyrir íbúa og starfsemi í nágrenninu.
Hönnun og skipulag götuumhverfisins byggist á því að samtvinna alla þessi þætti á heildrænan
hátt og skipuleggja í samhengi við aðliggjandi byggð (bls. 171).
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Með þessum reglum um skilti er ætlunin að framfylgja stefnu Aðalskipulags Reykjavíkur um
gæði byggðar, ásamt því að auðvelda og létta val á því skilti sem hentar hverjum stað.
1.2. Markmið
Markmið þessarar samþykktar er:
1. Að skilti séu íbúum borgarinnar ekki til ama eða óþæginda og að þau skerði ekki
hönnun mannvirkja, hafi neikvæð áhrif á umhverfi eða skerði ásýnd borgarinnar.
2. Að hafa stjórn á fjölda, gerð, stærð, uppsetningu og staðsetningu skilta í lögsögu
Reykjavíkur þannig að þau ógni ekki öryggi vegfarenda.
3. Að auðvelda afgreiðslu byggingarleyfisumsókna um skilti þegar það á við.
1.3. Leiðir að markmiðum
Öryggi
Til þess að koma í veg fyrir að skilti ógni öryggi vegfarenda eru ákvæði um fjarlægðir skilta
frá gatnamótum og vegbrúnum, tíðni skiptinga á myndum, hámarks ljóma skiltis og fleira.
Einnig eru sett ákvæði um stærð og staðsetningu skilta í borgarumhverfinu.
Umhverfi og ásýnd borgarinnar
Til þess að skilti spilli ekki umhverfi og ásýnd borgarinnar eru sett ákvæði um stærðir og fjölda
þeirra í borgarlandi og á lóðum. Jafnframt er kveðið á um að skilti falli vel að umhverfinu.
Íbúar
Í reglunum eru ákvæði um grenndarrétt, þ.e. að í íbúðarbyggð skulu ekki vera upplýsinga- eða
auglýsingaskilti sem hafi truflandi áhrif svo sem vegna stærðar, ljóma eða ásýndar. Íbúum skal
einnig vera grenndarkynnt byggingarleyfi fyrir skilti þegar heimild er ekki til staðar í
deiliskipulagi.
Afgreiðsla
Samþykktin kveður á um hvaða skilti og auglýsingar eru háðar leyfisveitingu og hverjar ekki
þannig að mál komi ekki til afgreiðslu embættis byggingarfulltrúa nema þegar við á.
Lög og reglugerðir


Ákvæði mannvirkjalaga nr. 160/2010 gilda eftir því sem við á um skilti og auglýsingar
samkvæmt samþykkt þessari.
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Ákvæði 2.5 kafla byggingarreglugerðar nr. 112/2012 gilda eftir því sem við á um skilti
og auglýsingar samkvæmt samþykkt þessari.



Ákvæði 5.3.2.3 gr. Í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 gilda eftir því sem við á um skilti
og auglýsingar samkvæmt samþykkt þessari.



Ákvæði laga um náttúruvernd nr. 60/2013 gilda etir því sem við á um skilti og
auglýsingar samkvæmt samþykkt þessari.



Ákvæði 90 gr. umferðarlaga nr. 77/2019 gilda eftir því sem við á um skilti og
auglýsingar samkvæmt samþykkt þessari.



Reglur um afnot af borgarlandi vegna skilta og útstillinga. Þær er að finna á heimasíðu
borgarinnar og fjalla um skilti sem ekki eru háð byggingarleyfi.



Handbók um merkingar á ferðamannastöðum og friðlöndum, gefið út af
Umhverfisstofnun.

Í þeim tilfellum þar sem samþykktir þessar stangast á við ákvæði gildandi laga, , ákvæði
gildandi skipulags eða skipulagsreglugerðar og/eða byggingarreglugerð, taka þær ekki yfir
gildisvið þeirra.
1.4. Skilgreiningar um skilti
Auglýsing:
Hvaða orð, stafur, merki, veggspjald, spjald, tjald, tæki/búnaður eða efni sem sett er upp í því
skyni að koma upplýsingum á framfæri.
Bráðabirgðaskilti:
Viðburðarskilti eða auglýsing sem tengist nákvæmlega tímasettum, einstökum viðburðum, s.s.
Hátíðum, sýningum, kosningum, ráðstefnum, mótum og keppni og skiltum sem sett eru
uppvegna byggingar- eða gatnaframkvæmda og tilgreina t.d hver hafi hannað mannvirkið eða
hafi umsjón með framkvæmdum. Ath. Hér er ekki átt við laus skilti sem auglýsa
fyrirtæki/þjónustu.
Borgarland:
Það landsvæði sem er í eigu og til umráða af reykjavíkurborg, t.d götur, veghelgunarsvæði,
gangstéttar/stígar, hjólareinar/stígar, torg, garðar, opin og græn svæði.
Flettiskilti:
Skjár sem er samansettur af mörgum flötum og birtir auglýsingar með sjálfvirkum flettingum.
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Frístandandi skilti:
Skilti sem ekki eru fest við hús en eru með varanlega tengingu við jörð.
Laust eða hreyfanlegt skilti:
Skilti eða auglýsing sem ekki er með varanlegum festingum við jörð eða mannvirki
(gormaskilti, dagskilti, vindstandar, klapparskilti, a-standar).
Ratmerki:
Skilti sem upplýsir um stað eða leið að tiltekinni þjónustu, fyrirtæki eða kennileiti.
Skilti:
Búnaður, tæki, mynd eða mannvirki, hreyfanlegt eða staðbundið, þar sem notaðir eru litir, form,
myndir, lýsing, skrift eða tákn til að miðla auglýsingum eða upplýsingum af einhverju tagi.
Stafrænn veggur
(media facade): hjúpur byggingar eða annars mannvirkis sem settur er saman úr smærri
einingum (díóðum) sem gefa frá sér ljóma.
Stafrænt skilti
(media screen): skjár eða flötur sem settur er saman úr smærri einingum (díóðum) sem gefa frá
sér ljóma.
Stærð skilta:
Heildarumfang auglýsinga, þ.e heildarbreidd, heildarstærð o.s.frv. Með festingum.
Upplýsingaskilti og fræðsluskilti:
Skilti sem sett eru upp til upplýsinga og fræðslu á friðlýstum svæðum, almennum
útivistarsvæðum, garðsvæðum, leiksvæðum og við innkomuleiðir í bæinn.
Upplýst skilti:
Skilti sem lýst er upp með rafmagnslýsingu, hvort sem ljósgjafinn er innbyggður eða
utanáliggjandi.
Vegglistaverk:
Listaverk sem fest er á eða málað/teiknað á húsvegg eða annað mannvirki.
Veggspjald:
Plakat eða skilti, með kyrrum auglýsingum, sem límt er á eða fest á húsvegg.
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Veghelgunarsvæði:
Veghelgunarsvæði er það land meðfram vegum, þar sem skylt er að fá leyfi vegagerðarinnar
fyrir hverskyns mannvirkjum og er ýmist 60m breitt (30+30) ef um stofnvegi er að ræða, eða
30m breitt (15+15) ef um aðra vegi er að ræða. Veghelgunarsvæði á einungis við þegar um
þjóðvegi er að ræða.
Vegsvæði:
Það landsvæði sem er nauðsynlegt vegarins vegna, til að hægt sé að halda honum við og hafa
af honum sem fyllst not.
Þjónustuskilti:
skilti sem sýnir nafn og heimilisfang íbúa, heiti fyrirtækis, þjónustu, starfsemi eða vörumerki
þess, sem er komið fyrir á eigin lóð eða starfsstöð auglýsandans.
1.5. Lýsingarhugtök
Glýja:
Ljómi frá fleti eða ljósgafa sem er umfram þann styrkleika sem augað getur aðlagast.
Ljómi:
(cd/m2) ljósstyrkur á fleti í tiltekna átt.
Ljósdíóða:
Ljósdíóða (led) er rafeindaíhlutur sem framleiðir ljós í hálfleiðaraefni. Með notkun réttra
efnasambanda getur díóðan framleitt sýnilegt ljós af mismunandi bylgjulengdum.
Ugr
(unified glare rating system): stuðull sem segir til um magn glýju. Skali stuðulsins nær frá fimm
og upp í 40, því lægri sem talan er því minni er glýjan.
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2. Gildissvið
Samþykkt þessi gildir innan lögsögu Reykjavíkur og gildir hún um skilti í borgarlandi og á
einkalóðum.
Samþykktin gildir um hvers konar skilti, auglýsingar, varanleg upplýst vegglistaverk og annan
búnað sem settur er upp í lögsögu Reykjavíkur í því skyni að koma upplýsingum á framfæri
eftir gildistöku samþykktarinnar, svo og um breytingar á þeim.
Undanþegin ákvæðum samþykktarinnar eru þó:
a) Auglýsingar innanhúss. Sé um að ræða skilti sem sannarlega veldur grenndaráhrifum á
aðliggjandi byggð, s.s. rafrænt auglýsingaskilti, getur byggingarfulltrúi krafist þess að
það sér fjarlægt.
b) Auglýsingar sem eru órjúfanlegur hluti af hönnun byggingar.
c) Umferðamerki.
d) Vinnusvæðamerkingar, sjá reglur um vinnusvæðamerkingar.
e) Skilti og auglýsingar á hliðar biðskýla fyrir almenningssamgöngur á vegum borgarinnar
ásamt auglýsingastöndum skv. samningi borgarinnar um biðskýli í borginni;
frístandandi skilti sem leiðbeina í átt að biðskýlum; frístandandi skilti sem veita
upplýsingar um leiðarkerfi almenningssamgangna í rauntíma.
Skilti sem eru undanþegin reglum þessum skulu engu að síður taka mið af ákvæðum reglanna
varðandi birtustig, sjá umfjöllun fyrir neðan.
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3. Almenn ákvæði
Almenn ákvæði ná til allra skilta óháð stærð, staðsetningu og tæknibúnaði, innan einkalóðar
og á borgarlandi. Nánari ákvæði um skilti er að finna í kafla 6 um landnotkun og korti
með birtustig.
3.1. Skipulag, útlit og hönnun


Skilti skulu ekki vera ríkjandi í ásýnd byggðamynsturs Reykjavíkur og skal fjölda þeirra
og umfangi haldið í lágmarki.



Efnisval, útlit, hönnun og stærð skilta skal taka mið af efnisvali, útliti, hönnun, stærð
og aldri þess mannvirkis sem þau eru hluti af. Skilti skulu ekki yfirgnæfa byggingar eða
hylja framhliðar óhóflega.



Allar stærðir í reglum þessum eru hámarksstærðir, við hönnun skilta skulu tryggja að
þau falla vel að byggingum og séu í hlutfalli við stærð þeirra, hvort sem skilti eru fest
á mannvirki eða frístandandi á lóð.



Skilti skulu falla vel að umhverfið og taka tillit til hlutfalla, yfirbragðs og staðaranda
hvers svæðis fyrir sig.



Skilti og auglýsingar skulu vera skýr og snyrtileg. Form útlit og stærð skilta skal miðast
við þann sem á að grípa skilaboðin, þar sem fólk er fótgangandi og umferð hægfara skal
áhersla vera á fínleg skilti í smærri stærð.



Skilti skulu ávalt vera í samræmi við gildandi skipulag. Í deiliskipulagi er heimilað að
takmarka notkun skilta enn frekar eða veita rúmari heimildir en það sem reglur þessar
kveða á um.



Leita skal umsagnar hlutaðeigandi stofnunar og/eða sviðs Reykjavíkurborgar vegna
mannvirkja/götumyndar sem eru friðuð, friðlýst eða hverfisvernduð.

3.2. Umfang, hámarkshæð og stærð


Mesta hæð skiltis eða frístandandi skiltastands skal ekki vera hærri en þakbrún
nærliggjandi húsa nema annað sé heimilt í skipulagi. Mesta hæð skiltis eða skiltastands
má þó aldrei vera hærri en 8m miðað við gólfkóta 1. Undantekning er ef um er að ræða
kennimerki (logo) fyrir þá starfsemi sem er í húsinu, s.s. íþróttafélag og er sannarlega
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hluti af hönnun hússins, hámarkshæð 1m yfir þakskeggi, hámarksfjöldi kennimerki á
mannvirki er einn, hámarksstærð 1m2.


Skilti skulu ekki skyggja á kennileiti, fornminjar eða önnur menningarverðmæti sem
kunna að vera á svæðinu. Þá mega þau ekki yfirgnæfa svæðið sem um ræðir né valda
því að staðarandinn hnigni.



Tryggja skal við gerð og uppsetningu skilta að almenningi stafi ekki hætta af þeim og
að þau valdi ekki tjóni á öðrum eignum. Útstæð skilti skulu vera minnst 4,20m yfir
akbraut eða akfærum stígum eða bílastæðum og a.m.k. 2,60m yfir göngustígum og
gangbrautum



Skilti sem fest eru á húshlið og ná fram á gangstétt eða götu mega ekki vera lengri en
0,75m ef mælt er frá húshlið.

3.3. Lýsing


Hámarksljómi stafrænna skilta þegar myrkur er úti skal miðast við töflu 1 en taflan
miðast við meðalljóma skiltis.
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Þegar stafræn skilti sem eru stærri en 10m2 eru sett upp skal framkvæma ljósmælingar
sem hjálpa til við að stilla skiltið rétt með tilliti til umhverfisbirtu svæðisins. Þegar
ljósmælingarnar eru framkvæmdar skal hafa í huga hámarksljóma sem kemur fram í
töflu 1 og glýju sem skal ekki fara yfir 28 UGR.



Þegar ljósmælingar á skiltum eru framkvæmdar skulu teknar myndir þegar myrkur er
úti með þar til gerðri ljómamyndavél og stilla skiltið á viðeigandi prósentu í samræmi
við töflu 1.



Stafræn skilti sem eru stærri en 10m2 skulu vera búin búnaði þar sem ljóminn lagar sig
að umhverfisbirtunni. Öll skilti sem standa við stofn- og tengibrautir eiga að vera búin
slíkum búnaði.



Í skiltum sem laga sig að umhverfisbirtunni skal fylgja þrepaskiptingu þar sem ljóminn
stigmagnast jafnt og þétt yfir daginn, nær hámarki þegar sólin er hæst á lofti og minnkar
svo jafnt og þétt þangað til myrkur er skollið á.



Ljómi skilta skal ekki fara yfir 7.000 cd/m2 þegar bjart er úti.



Stafræn skilti skulu vera stillt þannig að ef búnaður í því bilar dettur ljómi þess tafarlaust
niður í 4% styrk eða minna.



Ekki er leyfilegt að vera með á eða í skilti, blikkandi ljós eða ljósgeisla sem beinist í átt
að vegfarendum eða að íbúðarhúsnæði.



Ef um utanáliggjandi ljósgjafa er að ræða skal koma ljósgjafanum þannig fyrir að ekki
sé horft beint í hann frá neinu sjónarhorni.



Utanáliggjandi ljósgjafar skulu vísa frá íbúðarhúsum og aðliggjandi götum. Einnig skal
koma þeim þannig fyrir að ekkert óþarfa ljós spillist út í umhverfið.



Utanáliggjandi ljósbúnaður skal ávalt vísa niður á við. Ef búnaður skiltisins er þannig
byggður að það eru einungis lampar í honum sem vísa upp skal notast við sérstaklega
hannaðan lýsingarbúnað til koma í veg fyrir að ljós spillist út í umhverfið.



Ef óþægindi skapast af lýsingu skiltisins verður þess krafist að eigandi þess fái til sín
fagaðila til að framkvæma ljósmælingar til að stilla skiltið á viðunandi hátt. Ef ekki er
farið eftir þeirri tilskipun áskilur byggingafulltrúi sér rétt til að slökkva á skiltinu á
kostnað eiganda.
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Birtustig allra skilta skal fylgja landnotkun og korti sem fylgir með reglum þessum.

Mynd 1. Skjáskot af korti um hámarksbirtustig skilta

3.4. Staðsetning


Fjölda skilta skal haldið í lágmarki í götumynd Reykjavíkur, leggja skal sérstaka áherslu
að fjöldi skilta valdi ekki óreglu og ringulreið í sjónlínu gatna.
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Skilti skal aldrei staðsetja á gangstíga/hjólastíga svo þau skerði eða rýri pláss fyrir
gangandi eða hjólandi vegfarendur.



Staðsetning skilta skal metin eftir grenndaráhrifum. Til að mynda getur skilti verið
staðsett á iðnaðarsvæði en haft áhrif á íbúðarsvæði vegna ljóma, stærðar o.s.frv.



Auglýsingaskilti fyrir fyrirtæki og þjónustu skulu almennt staðsett á mannvirkjum.
Heimilt er að staðsetja skilti innan lóðar, svo framar sem þau séu í samræmi við reglur
sem hér koma fram og að undangenginni leyfisveitingu. Upplýst skilti skulu ekki vera
staðsett þannig að þau hafi truflandi áhrif á íbúðarbyggð.

3.5. Öryggi og viðhald


Skilti mega ekki vera þannig útfærð að þau líkist vegvísum og öðrum umferðarmerkjum
á nokkurn hátt, eða þannig staðsett að þau hindri sýn vegfarenda t.d. Við gangbrautir
og innkeyrslur.



Ef um upplýst skilti er að ræða mega skiltin ekki yfirgnæfa umferðarljós á svæðinu eða
skyggja á þau á neinn hátt.



Skilti mega ekki valda árekstrarhættu eða hindra umferð vegfarenda á neinn hátt.



Skilti eða stoðir þess mega aldrei vera nær göngustíg en 1m.



Skilti skulu þannig gerð og þannig frá þeim gengið að ekki stafi frá þeim eldhætta og
að aðgengi slökkviliðs sé ekki torveldað. Eigandi skiltis er ábyrgur fyrir því að ekki
skapist hætta vegna þess og er leyfisveitanda heimilt að krefja eiganda um gögn og
rökstuðning þar að lútandi.



Skilti skulu vera viðhaldið og vel hirt. Ef skilti er farið að láta sjá, s.s. trosnað, flagnað,
brotið, m. flöktandi ljósi, rifið, skal lóðarhafi endurnýja þau samstundis eða fjarlægja.
Byggingarfulltrúi getur farið fram á úrbætur.

3.6. Stafræn auglýsingaskilti m. hreyfimyndum


Leyfilegt er að setja upp ný stafræn auglýsingaskilti sem eru stærri en 10m 2 ef að fyrir
sé sambærilegt skilti s.s. fléttiskilti, eða ef deiliskipulag heimili slík skilti. Slík skilti
mega þó ekki vera nær vegbrún gatnamóta, götu eða vegvísum og öðrum
umferðarbúnaði en 20m. Byggingarfulltrúa er heimilað að veita undanþágu frá þeirri
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reglu ef um er að ræða skóla, íþróttafélög eða aðrar sambærilegar stofnanir en þau skilti
skulu fylgja reglum þessarar samþykktar.


Hreyfimyndir og myndbönd eru óheimil.



Líða þurfa að minnsta kosti átta sekúndur á milli mynda/skilaboða á fletti- og stafrænum
skiltum. Skal ein sekúnda fara í að dofna milli auglýsinga, þ.e.a.s. 0,5 sek fara í að fyrri
auglýsing dofnar út og 0,5 sek fara í að ný auglýsing tekur við. Í kjölfarið tekur við 8
sek auglýsingatími.



Stafræn skilti skulu vera óvirk milli klukkan frá klukkan 22:00 til 07:00.



Frekari umfjöllun um heimildir fyrir smærri stafræn auglýsingaskilti m. hreyfimyndum
koma fram í kafla um landnotkun.

3.7. Sérstök skilti


Í ákveðnum tilfellum er heimilt að setja upp óupplýst og upplýst skilti sem eru stærri
en 6m2 á byggingar eða aðra auða fleti í borginni í þágu staðarandans. Dæmi um slík
skilti eru til að mynda vegglistaverk og stafrænir veggir. Slík skilti mega ekki vera fleiri
en eitt á hverri lóð og takmörkun verður gerð á fjölda slíkra skilta á hverju svæði fyrir
sig.

Mynd 2. Dæmi um sérstakt skilti, vegglistaverk sem málað er á húsvegg.

3.8. Eldri skilti


Byggingarfulltrúi getur krafist þess að eigendur eldri skilta, sem sett hafa verið upp án
leyfis fyrir gildistöku samþykktar þessarar, skulu sækja um leyfi, hafi skiltin að hans
mati, truflandi áhrif á umferð vegfarenda eða hafi truflandi áhrif svo sem vegna stærðar,

Reykjavíkurborg – Umhverfis- og skipulagssvið – Borgartúni 12 – 14 – sími 411-1111 – www.reykjavik.is – Bls. 15 af 33

lýsingar eða ásýndar nálægt íbúðarbyggð. Verði ekki sótt um byggingarleyfi er
byggingarfulltrúa eða fulltrúa hans leyfilegt að slökkva á skiltinu á kostnað eiganda.

3.9. Bráðabirgðaskilti


Öll bráðabirgðaskilti stærri en 2m2 eru háð leyfi. Um stærð þeirra og staðsetningu gilda
sömu reglur og um önnur skilti. Hægt er að sækja um leyfi fyrir bráðabirgðaskilti og
skulu þá slík skilti tengjast ákveðnum viðburði eða tímabundinni starfsemi. Dæmi um
slík skilti eru skilti sem auglýsa ákveðna íþróttaviðburði, jólatrjáasölu, flugeldasölu
o.s.frv. Borðar, fánar og annað sem auglýsir viðkomandi atburð falla einnig undir þessa
reglu. Bráðabirgðaskilti skulu standa skemur en tvær vikur.
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4. Ákvæði um skilti eftir landnotkun
4.1. Skilti í miðborg reykjavíkur
Landnotkun m1a, M1b og m1c.
4.1.1. Þjónustuskilti
Heimilt er að setja upp upplýst og óupplýst þjónustuskilti á byggingar eða mannvirki sem
auglýsir nafn viðeigandi verslun, fyrirtæki eða þjónustu. Skilti skulu almennt vera stakstæðir
bókstafir, sjá mynd, hámarksstærð 4m2, fasaða skal vera sýnileg bakvið skilti og eru áprentaðir
flekar ekki ákjósanlegir, hámarksstærð fleka er 1m2. Ef nöfn margra fyrirtækja koma fram á
húshlið skal samræma útlit og frágang þjónustuskilta. Heimilt er að veita undanþágu með
stærðir ef um að ræða stórar byggingar, sbr. Listasafn Reykjavíkur Hafnarhús eða Grófarhús.
Útstæð skilti skulu almennt ekki vera stærri en ¼ m2 þó er heimilað að veita undanþágu ef um
er að ræða stóra byggingu eða sérstaklega hönnuð skilti sem eru hluti af hönnun mannvirkis.

Mynd 3. Dæmi um upplýsingaskilti og útstætt skilti í miðborg.

4.1.2. Veggspjöld
Óupplýst og upplýst veggspjöld eru heimiluð á lóðum verslana, fyrirtækja, stofnana, einungis
til að auglýsa þjónustu tengda starfsemi lóðarhafa, s.s. matseðla eða viðburðir. Ekki mega vera
fleiri en eitt veggspjald á mannvirki, hámarksstærð 1 m2. Heimilt er að veita undanþágu með
stærðir ef um að ræða stóra byggingar.
4.1.3. Frístandandi skilti
Frístandandi skilti (auglýsingaskilti og þjónustuskilti) eru óheimil innan m1a. Veita má
undanþágu sé ekki hægt að setja skilti á hús vegna aldurs eða friðunar, er það metið í hverju
tilfelli fyrir sig. Frístandandi skilti eru heimil á landnotkunarsvæðum M1b og M1c, á stærri
lóðum þar sem verið er að leiðbeina gestum, s.s. að aðalinngangi eða bílastæðum.
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4.1.4. Sala, viðgerðir, framkvæmdir
Leyfilegt er að setja upp skilti sem auglýsir sölu eignar, viðgerðir eða breytingar á húsnæði.
Þau skilti skulu ávalt standa innan lóðar en mega ekki vera stærri en 4m2, nema að annað sé
heimilað í skipulagi. Við framkvæmdir innanhús er heimilað að hylja fyrir glugga með sérstöku
límspjaldi eða öðru sambærilegum veggspjöldum, skal taka fram hvenær áætlað er að
framkvæmdum ljúki.
4.1.5. Uppbygging
Ávalt skal setja upp skilti með upplýsingum og teikningum og áætlað framkvæmdartíma. Stærð
slíkra skilta fer eftir umfangi framkvæmda og aðstæðum en þau mega þó aldrei fara yfir 6m 2
nema að annað sé heimilað í skipulagi. Girðingar utan um framkvæmdasvæði eru undanskilin
ákvæði um stærðir og skulu girðingar ávalt vera meðhöndlaðar með sérstökum
hönnunarlausnum s.s. myndum, grafík, upplýsingum, sem vega upp á móti raskaðri götumynd
vegna framkvæmda, sem nemur a.m.k. 2/3 hluta girðingar.
Skiltin skulu ávalt taka tillit til nærliggjandi byggðar hvað varðar staðaranda, hlutföll og
byggingarstíl.
4.1.6. Ratskilti
Ratskilti sem vísar veginn að tiltekinni þjónustu, fyrirtæki eða kennileiti má setja á ljósastaura/,
í samráði og gefnu leyfi Reykjavíkurborgar.
4.1.7. Stafræn skilti
Stafræn skilti (þjónustuskilti og auglýsingaskilti) með/án hreyfimyndir eru óheimil, þ.á.m.
þjónustuskilti eða veggspjöldsem vísa út á götu með nafni fyrirtækis eða auglýsingum.
4.1.8. Annað
Ekki má hylja glugga með álímdum límmiðum nema um 50 %, óheimilt er að byrgja fyrir
glugga jarðhæða húsa, undantekning er þegar um sölu/framkvæmdir á húsnæði er að ræða.
Markísur (útdraganleg tjöld yfir gluggum/inngöngum) eru heimiluð yfir jarðhæðir mannvirkja.
Óska skal eftir afnotaleyfi ef þær kalla á festingar á borgarlandi. Markísur skulu taka mið af
útliti, hönnun, formi, lit og efnisvali mannvirkis. Nafn fyrirtækis, þjónustu, lóðarhafa er
heimilað, aðrar auglýsingar eru óheimilar. Stærð á nafni skal vera hófleg.
Tímabundin flögg, borðar yfir borgarland eru heimiluð að undangengnu afnotaleyfi.
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Önnur skilti eru ekki leyfð í miðborg Reykjavíkur.

Mynd 4: Dæmi um þjónustuskilti á vegum fyrirtækis sem er einnig í formi veggspjalds.

4.2. Skilti á íbúðarsvæðum, samfélagsþjónustu
Landnotkun Íb, S.
4.2.1. Þjónustuskilti
Þjónustuskilti á vegum fyrirtækja og opinberra stofnanna eru leyfð innan þeirra lóða,
hámarksstærð 2m2, nema ef um stakstæða bókstafi er að ræða þá er hámarksstærð 4m2, ekki
skulu vera fleiri en eitt skilti fyrir hvert fyrirtæki á hverri húshlið. Ef nöfn margra fyrirtækja
koma fram á húshlið skal samræma útlit og frágang þjónustuskilta.
4.2.2. Veggspjöld
Óupplýst og upplýst veggspjöld eru heimiluð á lóðum verslana, fyrirtækja og stofnana,
einungis til að auglýsa þjónustu tengda starfsemi lóðarhafa. Ekki mega vera fleiri en eitt
veggspjald á hverri hlið mannvirki, hámarksstærð 2 m2.
4.2.3. Frístandandi skilti
Frístandandi skilti (þjónustuskiti, veggspjöld) eru heimiluð, stærð og fjöldi miðast við ákvæði
hér að ofan.
4.2.4. Sala, viðgerðir, framkvæmdir
Leyfilegt er að setja upp skilti sem auglýsir sölu eignar, viðgerðir eða breytingar á húsnæði.
Þau skilti skulu ávalt standa innan lóðar en mega ekki vera stærri en 2m2 nema að annað sé
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heimilað í skipulagi. Skiltin skulu þó ávalt taka tillit til nærliggjandi byggðar hvað varðar
staðaranda, hlutföll og byggingarstíl.
4.2.5. Uppbygging
Ávalt skal setja upp skilti með upplýsingum og teikningum og áætlað framkvæmdartíma. Stærð
slíkra skilta fer eftir umfangi framkvæmda og aðstæðum en þau mega þó aldrei fara yfir 4m 2
nema að annað sé heimilað í skipulagi. Girðingar utan um framkvæmdasvæði eru undanskilin
ákvæði um stærðir og skulu girðingar ávalt vera meðhöndlaðar með sérstökum
hönnunarlausnum s.s. myndum, grafík, upplýsingum, sem vega upp á móti raskaðri götumynd
vegna framkvæmda, sem nemur a.m.k. 1/2 hluta girðingar.
Skiltin skulu ávalt taka tillit til nærliggjandi byggðar hvað varðar staðaranda, hlutföll og
byggingarstíl.
4.2.6. Skilti á ljósastaura
Ratskilti sem vísar veginn að tiltekinni þjónustu, fyrirtæki eða kennileiti má setja á ljósastaura,
að undangenginni leyfisveitingu.
4.2.7. Stafræn skilti
Stafræn skilti (þjónustuskilti og auglýsingaskilti) með/án hreyfimyndir eru óheimil, þ.á.m.
þjónustuskilti eða veggspjöld sem vísa út á götu með nafni fyrirtækis eða auglýsingum.
4.2.8. Annað
Ekki má hylja glugga með álímdum límmiðum nema um 50 %, óheimilt er að byrgja fyrir
glugga jarðhæða húsa þar sem fer fram verslun eða þjónústa, undantekning er þegar um
sölu/framkvæmdir á húsnæði er að ræða og skal tilgreina áætlaðan opnunartíma.
Markísur (útdraganleg tjöld yfir gluggum/inngöngum) eru heimiluð yfir jarðhæðir mannvirkja.
Óska skal eftir afnotaleyfi ef þær kalla á festingar á borgarlandi. Markísur skulu taka mið af
útliti, hönnun, formi, lit og efnisvali mannvirkis. Nafn fyrirtækis, þjónustu, lóðarhafa er
heimilað, aðrar auglýsingar eru óheimilar. Stærð á nafni skal vera hófleg.
Önnur skilti eru ekki leyfð á íbúðarsvæðum.
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Mynd 5. Dæmi um þjónustuskilti á vegum fyrirtækis innan íbúðarbyggðar.

4.3. Skilti á miðsvæðum og þjónustukjörnum
Landnotkun M, M2, M3, M4 o.s.frv. , Vþ.
4.3.1. Þjónustuskilti
Heimilt að setja upp upplýst og óupplýst
þjónustuskilti sem auglýsir þjónustu verslunar eða
fyrirtækis innan lóðar viðkomandi rekstraraðila.
Hámarksstærð 4m2, nema ef um stakstæða stafi er
að ræða þá er hámarksstærð 6m2, bent er á almenn
ákvæði að skilti byrgi ekki fyrir fasöðu eða sérstök
einkenni húsa. Ef nöfn margra fyrirtækja koma
fram á húshlið skal samræma útlit og frágang
þjónustuskilta.
Útstæð skilti skulu almennt ekki vera stærri en 1 m

2

Gott að hafa í huga
Skilti á fasöðu skal fylgja arkitektúr húss
og fylgja línum þess.
Þjónustuskilti skulu að öllu jafna vera
við innganga á húsum. Varast skal að
hylja sérstök einkenni húsa nema
sérstakar aðstæður séu fyrir hendi.
Varðandi ljós á skiltum ber að varast
stóra upplýsta fleti og lýsing þarf að
vera látlaus.
Um skilti í gluggum er bent á ákvæði
aðalskipulags um lifandi götuhliðar.
Óheimilt er að byrgja fyrir glugga eða
skerða innsýn í glugga á jarðhæðum
húsa.

þó er heimilað að veita undanþágu ef um er að ræða
stóra byggingu eða sérstaklega hönnuð skilti sem
eru hluti af hönnun mannvirkis.
4.3.2. Veggspjöld
Óupplýst og upplýst veggspjöld eru heimiluð á lóðum verslana, fyrirtækja, stofnana, til að
auglýsa þjónustu tengda starfsemi lóðarhafa. Ekki mega vera fleiri en eitt á hverri húshlið,
hámarksstærð 4m2 nema að annað sé heimilað í skipulagi. Bent er á almenn ákvæði að skilti
skuli ekki hylja framhliðar húsa óhóflega eða hylja sérstök hönnunareinkenni.
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4.3.3. Frístandandi skilti
Frístandandi skilti (þjónustuskiti, veggspjöld) eru heimiluð, stærð og fjöldi miðast við ákvæði
hér að ofan.
4.3.4. Sala, viðgerðir, framkvæmdir
Leyfilegt er að setja upp skilti sem auglýsir sölu eignar, viðgerðir eða breytingar á húsnæði.
Þau skilti skulu ávalt standa innan lóðar en mega ekki vera stærri en 4m2, nema að annað sé
heimilað í skipulagi. Skiltin skulu þó ávalt taka tillit til nærliggjandi byggðar hvað varðar
staðaranda, hlutföll og byggingarstíl. Við framkvæmdir innanhús er heimilað að hylja fyrir
glugga með sérstöku límspjaldi eða öðru sambærilegum veggspjöldum, taka skal fram hvenær
áætlað er að framkvæmdum ljúki.
4.3.5. Uppbygging
Ávalt skal setja upp skilti með upplýsingum og teikningum og áætlað framkvæmdartíma. Stærð
slíkra skilta fer eftir umfangi framkvæmda og aðstæðum en þau mega þó aldrei fara yfir 6m 2
nema að annað sé heimilað í skipulagi. Girðingar utan um framkvæmdasvæði eru undanskilin
ákvæði um stærðir og skulu girðingar ávalt vera meðhöndlaðar með sérstökum
hönnunarlausnum s.s. myndum, grafík, upplýsingum, sem vega upp á móti raskaðri götumynd
vegna framkvæmda, sem nemur a.m.k. 1/2 hluta girðingar.
Skiltin skulu ávalt taka tillit til nærliggjandi byggðar hvað varðar staðaranda, hlutföll og
byggingarstíl.
4.3.6. Ratskilti
Ratskilti sem vísar veginn að tiltekinni þjónustu, fyrirtæki eða kennileiti má setja á ljósastaura/,
í samráði og gefnu leyfi Reykjavíkurborgar.
4.3.7. Stafræn skilti
Stafræn skilti með ljósmyndum, kyrrum auglýsingum sem skiptast á (þjónustuskilti og
auglýsingaskilti) eru heimiluð, en skulu fylgja almennum ákvæðum um birtustig og hreyfingu.
Hámarksstærð 0,5m2.
4.3.8. Annað
Ekki má hylja glugga með álímdum límmiðum nema um 50 %, óheimilt er að byrgja fyrir
glugga jarðhæða húsa þar sem fer fram verslun eða þjónústa, undantekning er þegar um
sölu/framkvæmdir á húsnæði er að ræða og skal tilgreina áætlaðan opnunartíma.
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Markísur (útdraganleg tjöld yfir gluggum/inngöngum) eru heimiluð yfir jarðhæðir mannvirkja.
Óska skal eftir afnotaleyfi ef þær kalla á festingar á borgarlandi. Markísur skulu taka mið af
útliti, hönnun, formi, lit og efnisvali mannvirkis. Nafn fyrirtækis, þjónustu, lóðarhafa er
heimilað, aðrar auglýsingar eru óheimilar. Stærð á nafni skal vera hófleg.
Önnur skilti eru ekki heimiluð á miðsvæðum og þjónustukjörnum

Mynd 6. Dæmi um skilti sem veita upplýsingar um nýbyggingar eða aðrar framkvæmdir.

4.4. Skilti á athafna-, iðnaðar- og hafnarsvæðum
Landnotkun At, H, I, E,
4.4.1. Þjónustuskilti
Heimilt að setja upp upplýst og óupplýst þjónustuskilti sem auglýsir þjónustu verslunar eða
fyrirtækis innan lóðar viðkomandi rekstraraðila. Hámarksstærð 6m2 nema að annað sé heimilað
í skipulagi, bent er á almenn ákvæði að skilti byrgi ekki fyrir fasöðu eða sérstök einkenni húsa.
Ef nöfn margra fyrirtækja koma fram á húshlið skal samræma útlit og frágang þjónustuskilta.
4.4.2. Veggspjöld
Óupplýst og upplýst veggspjöld eru heimiluð. Ekki mega vera fleiri en eitt á mannvirki og ekki
stærri en 8m2 nema að annað sé heimilað í skipulagi.
4.4.3. Frístandandi skilti
Frístandandi skilti (þjónustuskiti, veggspjöld) eru heimiluð, stærð og fjöldi miðast við ákvæði
landnotkunar.
4.4.4. Sala, viðgerðir, framkvæmdir
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Leyfilegt er að setja upp skilti sem auglýsir sölu eignar, viðgerðir eða breytingar á húsnæði.
Þau skilti skulu ávalt standa innan lóðar en mega ekki vera stærri en 6m2, nema að annað sé
heimilað í skipulagi. Skiltin skulu þó ávalt taka tillit til nærliggjandi byggðar hvað varðar
staðaranda, hlutföll og byggingarstíl.
4.4.5. Uppbygging
Skilti sem veita upplýsingar um nýbyggingar, gatnaframkvæmdir eða aðrar framkvæmdir á
mannvirkjum eru leyfileg. Stærð slíkra skilta fer eftir umfangi framkvæmda og aðstæðum en
þau mega þó aldrei fara yfir 10m2. Slík skilti sem fest eru á girðingar eru undanskilin þessum
reglum. Skiltin skulu þó ávalt taka tillit til nærliggjandi byggðar hvað varðar staðaranda,
hlutföll og byggingarstíl.
4.4.6. Ratskilti
Ratskilti sem vísar veginn að tiltekinni þjónustu, fyrirtæki eða kennileiti má setja á ljósastaura/,
í samráði og gefnu leyfi Reykjavíkurborgar.
4.4.7. Stafræn skilti
Heimilt er að veita ákveðnum stofnunum/fyrirtæjum leyfi til að setja upp stafrænt
auglýsingaskilti á standi eða vegg, séu sambærileg skilti staðsett þar fyrir. Skiltin mega ekki
vera hærri en 8m og ekki stærri en 10m2, nema að annað sé heimilað í skipulagi.
Stafræn skilti m. hreyfimyndum (þjónustuskilti og auglýsingaskilti) eru heimiluð, en skulu
fylgja almennum ákvæðum um birtustig og hreyfingu. Hámarksstærð 0,5m2.
Önnur skilti eru ekki leyfð á athafna-, iðnaðar- og hafnarsvæðum.
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Mynd 7. Mismunandi stærðir skilta í göturými.
4.5. Skilti á íþróttasvæðum
Landnotkun Íþ, í vissum tilfellum eru íþróttasvæði skilgreind sem opin svæði eða
samfélagsþjónusta en sé starfsemi sannarlega íþróttastarfsemi skal fylgja ákvæðum fyrir
íþróttasvæði.
4.5.1. Þjónustuskilti
Heimilt er að setja upp upplýst og óupplýst þjónustuskilti sem auglýsir þjónustu innan sinnar
lóðar sem er ekki stærra en 6m2 nema að annað sé heimilað í deiliskipulagi. Þjónustuskilti skulu
staðsett svo þau hafi ekki truflandi áhrif á nærliggjandi íbúðarbyggð eða opin svæði.
4.5.2. Veggspjöld
Óupplýst og upplýst veggspjöld eru heimiluð á lóðum íþróttafélaga, til að auglýsa þjónustu
tengda starfsemi lóðarhafa. Ekki mega vera fleiri en eitt á hverju húsi, hámarksstærð 6m2 nema
að annað sé heimilað í deiliskipulagi. Bent er á almenn ákvæði að skilti skuli ekki hylja
framhliðar húsa óhóflega eða sérstök hönnunareinkenni.
Óupplýst og upplýst veggspjöld sem eru notuð til auglýsinga eru heimiluð innan íþróttasvæða,
skulu þau einungis snúa innan vallar/leikvangar.
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4.5.3. Annað
Tölvustýrð ljósa- og flettiskilti sem eru hluti af keppnishaldi eru heimiluð, notkun miðast við
íþróttaviðburði. Skulu þau vísa inn að velli/leikvangi.
Önnur skilti eru ekki heimiluð innan íþróttasvæða

Mynd 8. Dæmi um upplýst þjónustuskilti á íþróttasvæði, sem stendur upp fyrir þakskegg.

4.6. Skilti á verndar, friðlýstum- og opnum svæðum
Landnotkun OP, St, Sn,
Upplýst og óupplýst upplýsinga- og fræðsluskilti á vegum Reykjavíkurborgar eru leyfð. Er þar
átt við skilti sem sett er upp á útivistarsvæðum, garðsvæðum og leiksvæðum. Þau skilti upplýsa
um göngu- og hjólaleiðir, friðlýst svæði og fleira. Slík skilti mega ekki vera stærri en 3m 2,
nema að annað sé heimilað í skipulagi og skulu þau standa á borgarlandi.
Ratmerki sem vísa veginn að kennileitum og áhugaverðum stöðum eru heimiluð.
Skilti á friðlýstum svæðum skulu fylgja reglum umhverfisstofnunar um merkingar á
ferðamannastöðum og friðlöndum
https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Sveitarfelog/Skiltahandbok/Handbok_31.01.11_si
dur.pdf
Önnur skilti eru ekki heimiluð á verndar- og opnum svæðum.
4.7. Skilti á landbúnaðarsvæðum/utan þéttbýlis
Landnotkun L
Skilti á þessum svæðum fer skv. Lögum nr. 60/2013 um náttúruvernd.
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Óheimilt er að setja upp auglýsingar meðfram vegum eða annars staðar utan þéttbýlis. Þó er
heimilt, að uppfylltum ákvæðum annara laga, að setja upp látlausar auglýsingar um
atvinnurekstur eða þjónustu eða vörur á þeim stað þar sem slík starfsemi eða framleiðsla fer
fram. Ekki mega vera fleiri en eitt skilti á hverri lóð og þau skulu ekki vera stærri en 2m2 nema
að annað sé heimilað í skipulagi.
Önnur skilti á landbúnaðarsvæðum og utan þéttbýlis eru ekki leyfð.
4.8. Skilti innan landnotkunar stofn- og tengibrautir
Skilti önnur en umferðar- og vegvísunarmerki eru ekki leyfð á vegsvæðum stofn- og
tengibrauta.
Leyfilegt er að setja upp ný stafræn auglýsingaskilti, við stofn- og tengibrautir, sem eru stærri
en 10m2 ef að fyrir sé sambærilegt flettiskilti eða ef deiliskipulag heimili slík skilti.
Heimilt er að veita ákveðnum stofnunum leyfi til að setja upp stafrænt auglýsingaskilti á standi
eða vegg. Skiltin mega ekki vera hærri en 8m og ekki stærri en 25m2, nema að annað sé
heimilað í skipulagi. Stafræn auglýsingaskilti mega ekki vera nær vegbrún gatnamóta, götu eða
vegvísum og öðrum umferðarbúnaði en 20m.
Auglýsingaskilti innan landnotkunar sem heimilar 8m2 og snúa að stofn- og tengibrautum
mega ekki vera nær öðru slíku skilti sem snýr í sömu átt en 400m.
Skiltin mega ekki valda töf eða skemma fyrir almennum umferðarskiltum á neinn hátt.
Skiltin mega ekki vera með fleiri en eina sýnilega hlið sem snýr í átt að vegfarendum.
Að öðru leiti fer hámarksstærð skilta sem snúa að stofn- og tengibrautum eftir þeirri landnotkun
sem skilti er ætlað að vera á.
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Mynd 9. Taka þarf mið af ólíkum göturýmum þegar ákvarðanir um umfang skilta eru teknar.
5. Önnur ákvæði
5.1. Ákvæði til bráðabirgða
Gefa skal eigendum eldri skilta sem uppfylla ekki kröfur samþykktar þessarar, kost á að sækja
um leyfi fyrir þeim innan eins árs frá birtingu auglýsingarinnar. Eftir lok frestsins getur
byggingarfulltrúi látið fjarlægja skiltin án frekari fyrirvara á kostnað eigenda þeirra.
Byggingarfulltrúi getur, þegar sérstaklega stendur á, veitt undanþágur frá samþykkt þessari
varðandi eldri skilti.
5.2. Heimild til undantekninga
Byggingarfulltrúi getur vikið frá ákvæðum um staðsetningu og stærð skilta þegar sérstakar
ástæður mæla með því. Leita skal umsagnar skipulagsfulltrúa og samgöngustjóra eftir því sem
á við.
5.3. Refsiákvæði
Ef aðili sinnir ekki fyrirmælum byggingarfulltrúa innan tilskilins frests, eða brýtur á annan hátt
gegn

ákvæðum

samþykktar

þessarar,

getur

byggingarfulltrúi

beitt

ákvæðum

byggingarreglugerðar um þvingunarúrræði.
5.4. Skilti undanþegin leyfum byggingarfulltrúa.
Öll skilti sem eru undanþegin leyfum byggingarfulltrúa skulu þó uppfylla almenn ákvæði
varðandi útlit, hönnun, skipulag, lýsingu, hámarkshæð, staðsetningu og öryggi.
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Þjónustuskilti og veggspjöld, frístandandi og/eða á byggingum, sem eru 1,5m2 eða
minni, að undanskildum landnotkunarsvæðum þar sem hámarksstærðir eru smærri.



Upplýsinga- og fræðsluskilti á vegum Reykjavíkurborgar. Þar er átt við skilti sem
upplýsa um þjónustu almenningssamgangna, göngu- og hjólaleiðir, friðlýst svæði og
fleira sem tengist því svæði þar sem skiltin standa.



Öll bráðabirgðaskilti sem eru minni en 2m2. Ef staðsetja á skilti á borgarlandi skal ávalt
sækja um tímabundið a afnotaleyfi til skrifstofu reksturs og umhirðu á netfangið
afnotaleyfi@reykjavik.is .



Öll skilti sem sýna nafn og heimilisfang ábúenda lóðarinnar og eru ekki stærri en 0,1m2



Skilti sem auglýsa sölu eða leigu á eign og eru ekki stærri en 1 m2



Skilti sem veita upplýsingar um nýbyggingar og breytingar eða viðgerð á mannvirkjum,
eru staðsett á viðkomandi lóð og eru ekki stærri en 2m2. Á slíkum skiltum skal aðeins
koma fram heiti mannvirkis, uppdrættir af því, nöfn hönnuða, verktaka og
húsbyggjenda og áætluð verklok og þau skal fjarlægja við lok framkvæmda.
Byggingarfulltrúi metur það hvenær framkvæmdum telst lokið.



Skilti sem sýna deiliskipulag svæðis og eru ekki stærri en 4m2. Aðeins skal leyfa eitt
slíkt skilti fyrir hvert svæði og má ekki reisa það fyrr en deiliskipulagið hefur verið
samþykkt. Það skal ekki standa lengur uppi en eitt ár.
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Mynd 10. Dæmi um smærri skilti undanskilin byggingarleyfum.
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6. Umsóknir, leyfisveiting og eftirlit
6.1. Umsóknir
Umsóknareyðublað um byggingarleyfi má nálgast hjá byggingarfulltrúa. Að auki skulu
eftirfarandi upplýsingar koma fram:


Greinargerð og afstöðumynd þar sem koma fram stærð og umfang skiltis í samhengi
við mannvirki á lóð og eftir atvikum aðliggjandi lóða, staðsetning á mannvirki eða
lóð. Gert grein fyrir hönnun og útliti.



Lýsing á ljósbúnaði skiltis, ef við á. Þar skal koma fram hverskonar ljósgjafi fylgir
skiltunum, hvernig ljósgjafinn snýr og í hvaða átt ljósið vísar.



Ljómastillingar skiltis, ef við á. Taka skal fram hvort skiltið sé búið búnaði sem
stýrir því að ljóminn aðlagist umhverfisbirtunni. Einnig skal tilgreina mögulegan
hámarksljóma skiltisins.

6.2. Leyfisveiting
Byggingarfulltrúi veitir leyfi fyrir skiltum og auglýsingum ef umsókn uppfyllir ákvæði
samþykktar þessarar og gildandi skipulags. Byggingarfulltrúi mun leita umsagnar fagsviða
borgarinnar eftir atvikum, líkt og samgöngudeild, borgarhönnun eða skrifstofu reksturs og
umhirðu. Ávallt skal óska eftir umsögn hjá skipulagsfulltrúa er varðar skilti. Skipulagsfulltrúi
metur hvort að umsóknin uppfylli skipulagslegar forsendur og þau skilyrði er varðar birtu og
stærð samkvæmt þessari samþykkt. Einnig þarf að koma fram í umsögn hvort sé að sækja um
stafrænt eða annarsskonar skilti. Ef ekki verða gerðar skipulagslegar athugasemdir er hægt að
afgreiða byggingarleyfið. Sé skilti breytt, t.d. úr stafrænu skilti í aðra gerð, þá þarf að sækja um
nýtt byggingarleyfi sem fær sömu málsmeðferð innan sviðsins. Ef skilti er staðsett á
borgarlandi þá þarf að fá afnotaleyfi líka ef umsækjandi er annar en Reykjavíkurborg.
Byggingarfulltrúi getur heimilað uppsetningu bráðabirgðaskilta og skulu þau ekki sett upp fyrr
en fjórum vikum fyrir viðburð. Þau skal taka niður eigi síðar en tveimur dögum eftir viðburð.
Skilti í borgarlandi þurfa einnig að fá heimild frá skrifstofu reksturs og umhirðu borgalands á
netfangið afnotaleyfi@reykjavik.is.
Óheimilt er að setja upp eða koma fyrir auglýsingu eða skilti, fyrr en byggingarleyfi hefur verið
samþykkt og gefið út af byggingarfulltrúa. Hafa skal samráð við Vegagerðina varðandi
umsóknir um afnot af veghelgunarsvæði þjóðvega.
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6.3. Eftirlit
Byggingarfulltrúi annast eftirlit með skiltum, auglýsingum og leyfum. Hann skal ganga úr
skugga um að uppsett skilti séu í samræmi við leyfi og vekja athygli umsækjenda á annmörkum
og frávikum.
Byggingarfulltrúi hefur eftirlit , eða fulltrúi á hans vegum, með skiltum með reglulegu millibili
til að ganga úr skugga um að skiltin uppfylli enn þær kröfur sem þessi samþykkt leggur upp
með. Þá hefur byggingarfulltrúi leyfi til að ljómamæla skilti, mæla stærð þeirra og fjarlægðir
frá til dæmis gatnamótum og önnur atriði sem geta haft truflandi áhrif á nánasta umhverfi og
vegfarendur.
Ef skiltið veldur á einhvern hátt truflun í nánasta umhverfi þess og uppfyllir ekki þau ákvæði
sem fram koma í þessum reglum gefur byggingarfulltrúi sér leyfi til þess að grípa inn í með
viðeigandi eftirliti á kostnað eiganda.
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Gildistökuákvæði

Samþykkt þessi öðlast gildi við birtingu á vef Reykjavíkurborgar 11. maí 2020.
Samþykkt á fundi skipulags- og samgönguráðs 29 apríl 2020
og á fundi borgarráðs 7. maí 2020.
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