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Borgarráð 

Kirkjusandur 2 – samkomulag um uppbyggingu 

Óskað er eftir því að borgarráð samþykki meðfylgjandi samkomulag við lóðarhafa að lóðinni 
Kirkjusandur 2, reitur A á Kirkjusandi. 

Greinargerð 

IS ÞL2 ehf. kt. 590916-1370 lóðarhafi að lóðinni Kirkjusandur 2 hefur hug á uppbyggingu og 
breyttri nýtingu á lóðinni. 
Samkvæmt samþykktu deiliskipulagi er heimilt að byggja 20.100 m2 atvinnuhúsnæði. 
Samkvæmt fyrirliggjandi deiliskipulagshugmynd er gert ráð fyrir breyttri nýtingu þannig að á 
lóðinni verði byggt 1.300 m2 atvinnuhúsnæði og 25.800 m2 íbúðarhúsnæði ásamt bílakjallara í 
samræmi við fyrirliggjandi deiliskipulagshugmyndir. Gert er ráð fyrir aukningu 
byggingarheimilda um 7.000 m2. Áætlað er að um 18.800 m2 af núverandi heimiluðu 
byggingarmagni á lóðinni verði breytt úr atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði Fyrirliggjandi 
skipulagshugmynd gerir ráð fyrir að byggðar verði 225 íbúðir auk atvinnuhúsnæðis á jarðhæð, 
samtals heildar byggingarmagn 27.100 m2 ofanjarðar. Ef að nemendaíbúðir verða á reit A3 er 
heimilt að hafa samtals fjölda íbúða 240. 
Gert er ráð fyrir því í samkomulaginu að lóðarhafi greiði 13.000 kr. fyrir hvern fermetra sem 
skilgreining á nýtingu byggingarheimilda verður breytt úr atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði, 
bundið við byggingarvísitölu. Komi til þess að byggingarmagn á lóðinni aukist verður einnig 
greitt 13.000. kr. fyrir hvern þann fermetra, bundið við byggingarvísitölu. Miðað við fyrirliggjandi 
deiliskipulagshugmynd nemur greiðsla fyrir breytingu á nýtingu byggingarheimilda 
335.400.000 kr. 
Í samræmi við samningsmarkmið Reykjavíkurborgar er samið um að á reitnum verði 20% 
íbúða skilgreindar sem leiguíbúðir, stúdentaíbúðir, leiguíbúðir Félagsbústaða hf., 
búseturéttaríbúðir og/eða íbúðir fyrir aldraða. Félagsbústaðir hafa kauprétt á allt að 5% íbúða 
á umsömdu föstu verði, sbr. 4. gr. Miðað við fyrirliggjandi tillögu verða um 45 íbúðir skilgreindar 
sem leiguíbúðir, stúdentaíbúðir, búseturéttaríbúðir og/eða íbúðir fyrir aldraða og eiga 
Félagsbústaðir kauprétt að 11 þessara íbúða á umsömdu kaupverði.  

Ívar Örn Ívarsson 

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara 

Hjálagt: Samkomulag um uppbyggingu á Kirkjusandi 2. 
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