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Borgarráð

Vatnsholt 1 - endurúthlutun lóðar 

Óskað er eftir að borgarráð samþykki að endurúthluta Leigufélagi aldraðra hses., kt. 
540918-0820, lóðinni Vatnsholt 1. Gatnagerðargjald, miðað við 4.500 m2 byggingum 
ofanjarðar er 56.353.500 kr. Verð fyrir byggingarrétt er 202.500.000 kr. 
Gatnagerðargjaldi og hluta byggingarréttar verður skuldajafnað á móti 12% stofnframlagi 
Reykjavíkurborgar sem veitt er á grundvelli laga nr. 52/2016. Gjalddagi mismunar 
byggingarréttar og stofnframlags Reykjavíkurborgar er 45 dögum frá úthlutun borgarráðs. Að 
öðru leyti en að framan greinir gilda úthlutunarskilmálar sem fram komu í úthlutunarbréfi 
dags. 17. ágúst sl. og samþykktir voru í borgarráði dags. 20. ágúst sl.

Greinargerð
Á fundi borgarráðs dags. 20. ágúst sl. var Félagi eldri borgara, kt. 490486-3999,  úthlutað 
5.671 m2 lóð og byggingarréttur að Vatnsholti 1 í samræmi við lóðarvilyrði á dags. 26. apríl 
2018. Heimilt byggingarmagn á lóðinni var allt að 5.635 m2. Á fundi borgarráðs þann 27. 
ágúst sl. samþykkti borgarráð að  Leigufélag aldraðra hses., kt. 540918-0820, yrði nýr 
lóðarhafi og eigandi að byggingarrétti við Vatnsholt 1. Á fundi skipulags- og samgönguráðs 
dags. 21. október sl. var samþykkt tillaga skipulagsfulltrúa um skilmálabreytingu fyrir reit E í 
deiliskipulagi fyrir Sjómannaskólareit. Breytingin fól í sér minnkun á samþykktu 
byggingarmagni úr 5.635 m2 í 4.500 m2.  Ástæðu breytingarinnar má rekja til þess að undir 
lok deiliskipulagsferlisins voru gerðar íþyngjandi breytingar, þar sem þrengt var töluvert að 
fyrirhugaðri uppbyggingu án þess að byggingarmagn væri uppfært í samræmi við það. Í ljósi 
þess að byggingarmagn lóðarinnar hefur verið leiðrétt er nauðsynlegt að endurúthluta lóðinni 
miðað við núgildandi byggingarmagn.

Ívar Örn Ívarsson

Hjálagt:
Sjómannaskólareitur- deiliskipulagsbreyting, dags. 16. okt. 2020
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Reykjavík 16.10.2020 

 
„Sjómannaskólareitur 1.254“ 

sem samþykkt var í borgarráði þann 13.febrúar 2020.  
og birt í b-deild stjórnartíðinda þann 27.04.2020. 

 
Tillaga að breytingum á skilmálum deiliskipulagsins fyrir reit E (E1 og E2) og varðar 

minnkun á heimiluðu byggingarmagni. 
 
Breytingin felur í sér eftirfarandi:  
Minnkun á samþykktu byggingarmagni úr 5.635m2 í 4.500m2 á lóð (skilmálatafla fyrir reit E) sem 
úthlutað hefur verið til Leigufélags aldraðra til byggingar almennra íbúða á grundvelli laga nr. 52/2016.  
 
Forsendur breytingar:  
Íþyngjandi breytingar voru gerðar á tillögunni undir lok deiliskipulagsferlisins, þar sem þrengt var 
töluvert að fyrirhugaðri uppbyggingu án þess að byggingarmagn væri uppfært í samræmi við það.  
Þessar breytingar voru m.a. rýmri afmörkun á verndarsvæði Vatnshólsins, afmörkun sleðabrekku við 
Vatnshólinn austanmegin og umfangsmiklar kröfur Veitna um framkvæmd ofanvatnslausna á reitnum. 

 
Breytingar eftir auglýingu:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Breyttir skilmálar varðandi byggingarmagn fyrir reit E (merkt með rauðu) 

Reitur E  
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Að öðru leiti gilda skilmálar deiliskipulagsins áfram óbreyttir. 

 

Samþykktartexti:  

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__. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Gildandi skilmálar fyrir reit E 

Breyting á skilmálum fyrir reit E (merkt með rauðu) 
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