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M I N N I S B L A Ð 

 

Á fundi borgarráðs þann 24. júní 2021 var lagt fram til kynningar minnisblað borgarstjóra um 
áfangaskil samningaviðræðna við rekstaraðila og lóðarhafa eldsneytisstöðva í Reykjavík um 
uppbyggingu á ýmsum lóðum. Í minnisblaðinu kom m.a. fram að Olíuverzlun Íslands ehf., 
Hagar hf., Festi hf., Krónan ehf. og Skeljungur hf. hefðu gert samkomulög við Reykjavíkurborg 
um uppbyggingu á nánar tilgreindum lóðum. Þá kom fram að samningaviðræður við Atlantsolíu 
ehf. og Dæluna ehf. væru enn í gangi 

Í hjálögðu minnisblaði er fjallað um stöðu samningaviðræðna við Atlantsolíu ehf. og Skeljung 
hf., f.h. Dælunnar ehf., um uppbyggingu á lóðum í borgarlandinu. 
 
Reykjavíkurborg hefur sett fram ákveðin markmið um fækkun eldsneytisstöðva innan þéttbýlis 
borgarinnar. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er sett fram skýr framtíðarsýn sem á að 
sporna við fjölgun eldsneytisstöðva í borgarlandinu og markmið sem miða að því að draga úr 
landrýmisþörf eldsneytisstöðva. Í Loftlagsstefnu Reykjavíkurborgar, sem samþykkt var árið 
2016, eru sett fram skýr markmið um fækkun eldsneytisstöðva, til að undirstrika enn frekar 
mikilvægi vistvænni ferðamáta og komandi orkuskipti í bílasamgöngum. Í Loftslagsstefnunni 
er einnig lagt til að þróaðir verði hvatar til að fækka eldsneytisstöðvum í Reykjavík. 
 
Á fundi borgarráðs þann 9. maí 2019 var lögð fram og  samþykkt tillaga borgastjóra um 
samningsmarkmið, sem leggja skal til grundvallar í viðræðum Reykjavíkurborgar við 
rekstraraðila og lóðarhafa eldsneytisstöðva í Reykjavík. Á sama fundi var samþykkt erindisbréf 
sérstakrar samninganefndar til að leiða þá vinnu, dags. 14. maí 2019.  
 
Allt frá samþykkt borgarráðs þann 9. maí 2019 hefur samningarnefndin, starfað og fundað með 
Atlantsolíu ehf. og Dælunni ehf. Þess má geta að samninganefndin átti í upphafi í viðræðum 
við Port I ehf., eignarhaldsfélag Dælunnar ehf. og Löðurs ehf., en síðar Skeljung hf., í kjölfar 
ákvörðunar Samkeppniseftirlitið að samþykkja kaup Skeljungs á Port I ehf., dags. 15. júlí 2021. 
Til grundvallar viðræðum hefur verið haft  að leiðarljósi samningsmarkmið Reykjavíkurborgar 
á uppbyggingarreitum sem samþykkt voru á fundi borgarráðs 31. janúar 2019. 
 
Forsvarsmönnum Atlantsolíu ehf. og Dælunnar ehf. var í upphafi viðræðna kynnt 
framangreindar samþykktir borgarráðs og þeim boðið að skila inn tillögum að uppbyggingu 
leigulóða sinna, gegn lokun viðkomandi eldsneytisstöðva. Frá upphafi hefur samninganefndin 
unnið náið með skipulagsyfirvöldum með það að leiðarljósi að gera nauðsynlegar breytingar á 
gildandi Aðalskipulagi Reykjavíkur til að tryggja uppbyggingu á lóðum sem til stendur að hætta 
rekstri eldsneytisstöðva á. Við upphaf viðræðna kom í ljós að félögin hafa ekki yfir að ráða 
lóðarréttindum á öllum sínum bensínstöðvum. Í flestum tilvikum eru félögin leigutakar á 
viðkomandi lóðum.  
 
Viðræður við félögin hafa tekið langan tíma. Ýmsar skýringar eru á því, m.a. afleiðingar 
heimsfaraldurs kórónuveiru, fjölda lóða sem rekstraraðilar bensínstöðva eru með í notkun í 
Reykjavík og fyrrnefnd kaup Skeljungs hf. á Port I ehf.  

Í viðræðum við rekstraraðila bensínstöðva hefur samninganefnd Reykjavíkurborgar unnið eftir 
þeim samningsmarkmiðum sem samþykkt voru á fundi borgarráðs þann 9. maí 2019 og hefur 
rekstraraðilum verið boðið að ganga til samninga við Reykjavíkurborg um fækkun bensínstöðva 
á grundvelli þeirra. Rétt er að ítreka það að allar lóðirnar verða eftir sem áður leigulóðir í eigu 
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Reykjavíkurborgar. Samninganefndin hefur jafnframt gætt að því að hafa 
samkeppnisjónarmiðað leiðarljósi í viðræðum sínum og reynt að tryggja það að raska ekki 
samkeppni á eldsneytismarkaði.  
 
Viðræður við einstaka rekstraraðila 
 

Skeljungur hf., f.h. Dælunnar ehf. 
Þegar viðræður samninganefndar og Dælunnar ehf. hófst rak félagið eldsneytisstöðvar í 
Fellsmúla 30, Stekkjarbakka 2 og Vatnagörðum 40. Dælan var leigutaki á lóðunum þremur. Á 
hverri stöð voru 2 dælur fyrir 4 bifreiðar samtímis. Í dag eru fyrrgreindar þrjár eldsneytisstöðvar 
reknar undir merkjum Orkunnar IS ehf. en eigandi Orkunnar IS ehf. er Skeljungur hf. Í dag er 
1 dæla fyrir 2 bifreiðar samtímis á hverri eldsneytisstöð. Orkan hefur því þegar fækkað 
eldsneytisdælum í Fellsmúla, Stekkjarbakka og Vatnagörðum úr 6 í 3.  
 
Samninganefndin og Skeljungur hf. hafa gengið frá drögum að samkomulagi um að rekstri 
eldsneytisstöðvar í Fellsmúla 30 verði hætt ekki síðar en 1. janúar 2024. Þegar rekstri er hætt 
og allur búnaður fjarlægður verður heimilt að taka í notkun eldsneytisdælur við Lambhagaveg 
12 en lóðarhafi á Lambhagavegi er Löður ehf., dótturfélag Skeljungs hf. Rekstur 
eldsneytisstöðva í Stekkjarbakka 2 og Vatnagörðum 40 verður óbreyttur en lóðarhafi 
skuldbindur sig til að fjölga ekki eldsneytisdælum eða auka afköst þeirra án sérstaks 
samkomulags við Reykjavíkurborg. Ekki er um að ræða uppbyggingasamninga við Orkuna IS 
ehf. þar sem starfsemi á þeim lóðum sem Dælan ehf.,  hafði til umráða vegna eldsneytisstöðva 
voru í eigu þriðja aðila.  
 

Atlantsolía ehf. 
Atlantsolía ehf. rekur í dag innan borgarmarka Reykjavíkur tíu eldsneytisstöðvar undir 
merkjum Atlantsolíu. Atlantsolía er lóðarhafi á Kirkjustétt 2-6, Bústaðavegi 151 og 
Háaleitisbraut 12 en leigutaki hjá þriðja aðila á öðrum lóðum. 
 
Samkvæmt fyrirliggjandi drögum að rammasamkomulagi mun Atlantsolía hætta rekstri 
eldsneytisstöðvar á Kirkjustétt 2-6 og fjarlægja búnað af lóðinni ekki seinna en 6 mánuðum 
eftir að félagið hefur fengið útgefið byggingarleyfi fyrir sjálfsafgreiðslustöð á nýrri leigulóð í 
eigu Reykjavíkurborgar að Þjóðhildarstíg 2. Ný leigulóð að Þjóðhildarstíg verður fyrir eina 
eldsneytisdælu fyrir tvær bifreiðar samtímis án skyggnis.  Atlantsolía mun afsala sér 
lóðarréttindum á Kirkjustétt 2-6 til Reykjavíkurborgar án endurgjalds.  
 
Ennfremur mun Atlantsolía fjarlægja eina eldsneytisdælu á Flugvallavegi 3-3a í síðasta lagi 1. 
mars 2022 samkvæmt fyrrnefndum drögum að rammasamkomulagi.  
 
Samninganefndin og Atlantsolía ehf. hafa gengið frá drögum að samkomulagi um uppbyggingu 
á Háaleitisbraut 12. Samkvæmt samkomulaginu mun Atlantsolía hætta rekstri eldsneytisstöðvar 
ekki síðar en 1. janúar 2026 en þó eigi síðar en 12 mánuðum frá samþykkt borgarráðs á breyttu 
deiliskipulagi lóðarinnar. Heimilt verður að byggja íbúðarhúsnæði með verslun og þjónustu á 
1. hæð. Samkvæmt samhljóða samþykkt borgarráðs 9. maí 2019 greiðir Atlantsolía ekki 
sérstaklega fyrir viðbótar byggingarétt., frekar en önnur félög en greiðir álögð gatnagerðargjöld 
og önnur lögbundin gjöld. 
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Meðfylgjandi eru drög að samkomulagi við Atlantsolíu ehf. og Skeljung hf. 
 
Haraldur Sigursson, deildarstjóri umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. 
Óli Jón Hertervig, skrifstofustjóri eignaskrifstofu Reykjavíkurborgar. 
Þórhildur Lilja Ólafsdóttir,  lögmaður hjá borgarlögmanni.   
Auk þess starfaði Auðun Helgason, lögfræðingur á eignaskrifstofu Reykjavíkurborgar, með 
samninganefndinni. 

 
 

Fylgiskjöl: 

 Erindisbréf samninganefndar Reykjavíkurborgar vegna viðræðna við rekstaraðila og 
lóðarhafa bensínstöðvalóða í Reykjavík dags. 14. maí 2019. 

 Samningsmarkmið Reykjavíkurborgar í viðræðum borgaryfirvalda við rekstraraðila og 
lóðarhafa bensínstöðvalóða í Reykjavík dags apríl 2019. 

 Samningsmarkmið Reykjavíkurborgar um uppbyggingu á nýjum 
uppbyggingarsvæðum dags 21 janúar 2019. 

 Drög að samkomulagi við Atlantsolíu ehf. 

 Drög að samkomulagi við Orkuna IS ehf./Skeljung hf. 







  

 
 Borgarstjórinn í Reykjavík Reykjavík, 7. maí 2019
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Borgarráð

       

Samningsmarkmið til grundvallar í viðræðum borgaryfirvalda við rekstraraðila og lóðarhafa 
bensínstöðvalóða í Reykjavík

Lagt er til að borgarráð samþykki neðangreinda tillögu að samningsmarkmiðum vegna áformaðra 
viðræðna rekstraraðila og lóðarhafa bensínstöðvalóða í Reykjavík. Jafnframt er lagt til að stofnuð verði 
sérstök samninganefnd. Samningarnefndinni verði veitt heimild til að leiða viðræður við lóðarhafa og 
rekstraraðila og gera drög að samningum við þá þar á meðal um endurnýjun lóðaleigusamninga en þó 
ekki lengur en til tveggja ára, sbr. meðfylgjandi samningsmarkmið og hjálögð drög að erindisbréfi. 

Greinargerð:
Á síðustu árum hefur Reykjavíkurborg sett fram ákveðin markmið um fækkun bensínstöðva  innan 
þéttbýlis borgarinnar. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030  eru sett fram skýr stefnuákvæði sem eiga 
að sporna við fjölgun bensínstöðva og markmið sem miða að því að draga úr landrýmisþörf stöðvanna. Í 
Loftslagsstefnu  Reykjavíkurborgar, sem samþykkt var árið 2016, eru sett fram ákveðnari markmið um 
fækkun bensínstöðva, til að undirstrika enn frekar mikilvægi vistvænni ferðamáta og komandi orkuskipti í 
bílsamgöngum. Í Loftslagsstefnunni er einnig lagt til að þróaðir verði hvatar til að fækka stöðvum. Í 
stefnunni segir orðrétt: „Unnin verði áætlun og skilgreindir hvatar sem miða að fækkun bensínstöðva. 
Markmiðið verði að dælum fyrir jarðefnaeldsneyti innan borgarmarkanna fækki um 50% til ársins 2030 
og þær verði að mestu horfnar árið 2040“. Stefna sem lýtur að fækkun bensínstöðva er einnig í takti við 
auknar kröfur um gæði í hinu byggða umhverfi, betri landnýtingu, markmið um breyttar ferðavenjur og  
almennt um minni umhverfisáhrif bílsamgangna. 

Haustið 2018 var settur á stofn vinnuhópur starfsmanna frá Umhverfis- og skipulagssviði (USK), 
Skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar (SEA) og borgarlögmanni. Markmið með vinnu hópsins var 
annarsvegar að setja fram skipulagslega sýn á fækkun bensínstöðva og hinsvegar að móta 
samningsmarkmið vegna áformaðrar viðræðna við rekstraraðila og lóðarhafa. 

Hópurinn hefur nú skilað af sér (sjá fylgiskjal) og er lagt til að þau markmið sem þar koma fram verði 
lögð til grundvallar í komandi samningaviðræðum. 

Samningsmarkmið: 
Samþykkt er að leggja eftirfarandi  markmið til grundvallar í viðræðum við lóðarhafa bensínstöðvalóða 
(sjá einnig skipulagslega sýn í fylgiskjali): 

· Lóðarleigusamningar um bensínstöðvar sem í dag eru útrunnir verði ekki endurnýjaðir lengur en 
til tveggja ára frá samþykkt markmiðanna í borgarráði. 

ü Á þessum  árum er hverjum lóðarleiguhafa heimilt að láta vinna tillögu að nýju 
deiliskipulagi, í samráði við Reykjavíkurborg, um mögulega breytta notkun á lóðinni. Á 



grundvelli tillögu að breyttu deiliskipulagi verði gerður samningur um uppbyggingu á 
lóðinni, í samræmi við samningsmarkmið Reykjavíkurborgar á nýjum 
uppbyggingarsvæðum, sem samþykkt voru á fundi borgarráðs þann 31. janúar 2019, sbr. 
einnig eldri samþykkt frá 27. nóvember 2014. 

ü Í samræmi við samning um uppbyggingu á lóðinni og nýtt deiliskipulag, mun 
Reykjavíkurborg gefa út nýjan lóðarleigusamning. Hafi nýtt deiliskipulag ekki tekið gildi 
á lóðinni og/eða samningar um uppbyggingu ekki náðst innan þessara tveggja ára þá mun 
uppgjör og viðskilnaður Reykjavíkurborgar við lóðarleiguhafa  verða í samræmi við 
ákvæði gildandi/útrunnins lóðarleigusamnings.

ü Ef byggingarnefndarteikningar, í samræmi við nýtt deiliskipulag, hafa verið samþykktar 
innan þriggja ára, frá samþykkt samningsmarkmiða, verður einungis krafist greiðslu 
gatnagerðargjalda af hendi lóðarhafa og eftir atvikum framkvæmdaaðila vegna 
fyrirhugaðrar uppbyggingar á lóðinni.

· Lóðarleigusamningar um bensínstöðvar sem eru í gildi dag verði almennt ekki endurnýjaðir, með 
hefðbundnum hætti, við lok leigusamnings. 

ü Þær bensínstöðvar sem Reykjavíkurborg er helst opin fyrir að skoða endurnýjun á 
lóðaleigusamningum á eru bensínstöðvar sem liggja við stofnbrautir og mögulega 
tengibrautir. 

ü Lóðarhöfum þessara lóða verður enn fremur heimilt að láta vinna hugmyndir að breyttu 
deiliskipulagi og leiði það til uppbyggingar á lóðinni gilda sömu reglur og um þá 
lóðarleigusamninga sem eru útrunnir.

· Mögulegt verður fyrir lóðarhafa að „flytja“ dælur frá núverandi staðsetningu yfir á nýja 
staðsetningu fjölorkustöðvar, í samræmi við ákvörðun í deiliskipulagi, sem tekur minna rými, til 
dæmis á bílastæðum við matvöruverslanir. Skilyrði fyrir slíkum flutningi er að samningar náist 
um lokun eldri bensínstöðvar, sbr. framgreint og heildarfjöldi dæla fyrir jarðefnaeldsneyti fækki.

Dagur B. Eggertsson

     

Hjálagt:
Stefna um orkustöðvar fyrir einkabíla, skýrsla vinnuhóps USK, SEA og embættis borgarlögmanns, dags. apríl 2019
Erindisbréf samninganefndar Reykjavíkurborgar vegna viðræðna við rekstraraðila og lóðarhafa bensínstöðvalóða í 
Reykjavík, drög. 
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Stefna um orkustöðvar fyrir einkabíla 
Endurskoðun stefnu um bensínstöðvar. Fækkun bensínstöðva og breytt lóðanýting 
Frumdrög til grundvallar samningaviðræðna við rekstraraðila/lóðarhafa  

 

 

 
Bensínstöð Shell í miðbæ Reykjavíkur í kringum 1930. Stöðin var upphaflega við Lækjartorg, þegar bensíngeymi var komið niður árið 1922. Bensínstöðvarnar í miðbænum sættu ávallt 
gagnrýni útfrá fegurðarsjónarmiðum og var umrædd stöð flutt af Lækjartorgi og í Hafnarstræti fyrir Alþingishátíðina árið 1930. Staðsetning bensínstöðva var áfram umdeild í augum 
bæjarbúa og yfirvalda, sérstaklega þær sem voru staðsettar í hjarta bæjarins. Í Morgunblaðinu birtist eftirfarandi frétt í byrjun mars 1956: „Nú hefur bæjarráð ákveðið, að benzínsölur 
Skeljungs, BP og Esso í Miðbænum skuli fluttar þaðan eigi síðar en 1. apríl. Bæjarráð tók þessa endanlegu ákvörðun á fundi sínum á þriðjudaginn, en þá lágu fyrir tillögur umferðarnefndar, 
en jafnframt gerði nefndin tillögur til bæjarráðs um staði fyrir þessar benzínsölur og þær tillögur hefur bæjarráð einnig samþykkt. Skeljungur fær lóð fyrir sína benzínstöð á mótum 
Miklubrautar og Kringlumýrarvegar. BP og Esso fá Ióðir nálægt mótum Suðurlandsbrautar og Grensásvegar“  

Ljósmyndasafn Reykjavíkur-Magnús Ólafsson; Morgunblaðið, 1. mars, 1956, bls. 16 
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I. Inngangur 

Á síðustu árum hefur Reykjavíkurborg sett fram ákveðin markmið um fækkun bensínstöðva  innan 

þéttbýlis borgarinnar. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 eru sett fram skýr stefnuákvæði sem 

eiga að sporna við fjölgun bensínstöðva og markmið sem miða að því að draga úr landrýmisþörf 

stöðvanna. Núgildandi markmið aðalskipulags varðandi bensínstöðvar eru grundvölluð á stefnu sem 

mótuð var af starfshópi og samþykkt var árið 2009.1 Leiðarljósið í vinnu þess starfshóps var að skapa 

skilyrði fyrir innleiðingu vistvænni orkugjafa fyrir vélknúin ökutæki. Ein af þeim leiðum sem talin var 

vænleg til að ná því markmiði var að sporna við fjölgun bensínstöðva í Reykjavík.  Stefna sem lýtur að 

fækkun bensínstöðva er einnig í takti við auknar kröfur um gæði í hinu byggða umhverfi, betri 

landnýtingu, markmið um breyttar ferðavenjur og  almennt um minni umhverfisáhrif bílsamgangna.  

Í Loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar, sem samþykkt var árið 2016, eru sett fram enn ákveðnari 

markmið um fækkun bensínstöðva, til að undirstrika enn frekar mikilvægi vistvænni ferðamáta og 

komandi orkuskipti í bílsamgöngum. Í Loftslagsstefnunni er einnig lagt til að þróaðir verði hvatar til að 

fækka stöðvum. Í stefnunni segir orðrétt: „Unnin verði áætlun og skilgreindir hvatar sem miða að 

fækkun bensínstöðva. Markmiðið verði að dælum fyrir jarðefnaeldsneyti innan borgarmarkanna 

fækki um 50% til ársins 2030 og þær verði að mestu horfnar árið 2040“. Þetta markmið 

Loftslagsstefnunnar er til grundvallar í þeirri stefnu sem hér er lögð fram 

Með orkuskiptum í bílsamgöngum á næstu áratugum mun orðið bensínstöð væntanlega hverfa úr 

hinu daglega máli og  reglugerðum. Tillaga að nýrri stefnu er því sett fram hér undir nýju heiti, 

orkustöðvar, þó megin viðfangsefni hennar sé bensínstöðvar í hefðbundnum skilningi. Það ríkir 

vissulega mikil óvissa um hversu hratt orkuskipti munu eiga sér stað í bílsamgöngum og þá hvaða 

orkugjafar verða ráðandi. Sú forsenda er gefin hér að áfram verði þörf fyrir sérhæfðar stöðvar sem 

þjónusta einkabílinn með orkugjöfum og öðru sem varðar viðhald og daglegan rekstur þeirrar. Að 

sama skapi er gengið útfrá því að einkabíllinn, hvort sem hann verður sjálfkeyrandi eða ekki, verði 

áfram mikilvægur fararmáti í borginni. Síðustu misseri hefur verið starfandi starfshópur um 

uppbyggingu innviða fyrir rafbíla í borginni, sem lýtur að því að mæta breyttum kröfum og óskum um 

rafhleðslustöðvar í nýrri og eldri byggð.  Slíkar stöðvar verða einkum settar innan núverandi lóða með 

annarri byggð eða í göturýminu og á ekki að kalla  á úthlutun rúmfrekra sér lóða. Rafhleðsluvæðingin 

sem slík varðar ekki þá stefnu sem hér er sett fram, nema að því leyti að framgangur rafvæðingar 

bílaflotans hefur áhrif á heildarþörf fyrir lóðir undir sérhæfðar fjölorkustöðvar og hraðhleðsla rafbíla 

er einn af  þjónustuþáttum fjölorkustöðva.  Nálægð við spennustöðvar getur einnig haft áhrif á 

staðsetningu fjölorkustöðva sem bjóða hraðhleðslu. 

Hefðbundnar bensínstöðvar innan þéttbýlis og þá sérstaklega í þéttri og blandaðri byggð, verða brátt 

barn síns tíma. Raunar hafa bensínstöðvar verið olnbogabarn í skipulagi miðborgarinnar um áratuga  

skeið og verið umdeilt fyrirbæri í bæjarmyndinni síðan fyrstan bensíndælan var sett niður á 

Lækjartorgi fyrir nálægt 100 árum.2 Það er því ekkert nýtt að eldsneytissalar hafi þurft að víkja fyrir 

breyttu skipulagi og þurft að setja sig niður á nýjum stað. Hefðin var þó lengi vel sú að yfirvöld lögðu 

til lóð á nýjum stað fyrir hverja þá stöð sem þurfti að víkja. Á síðustu 10-15 árum hefur verið horfið 

frá þeirri hefð. Markaðurinn hefur einnig breyst verulega með tilkomu sjálfsafgreiðslustöðva, sem 

ekki eru eins landfrekar og auðveldar að fella að skipulagi annarrar byggðar. Núgildandi stefna um 

bensínstöðvar í aðalskipulaginu hvetur einmitt til þess að orkugjafar fyrir einkabílinn verði einkum á 

litlum lóðum innan annarrar byggðar (sjá Viðauka 3). 

                                                           
1 Heildarsýn á staðsetningu bensínstöðva hafði verið til einnig verið til skoðunar árin á undan, sjá Skipulags- og byggingarsvið (október 2003): „Álitsgerð um fjölda og staðsetningu 
bensínstöðva í Reykjavík“. 
2 Morgunblaðið, 29. júní, 1922, bls. 4. 
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Núgildandi stefna aðalskipulagsins um bensínstöðvar, sem er að grunni til frá árinu 2009, hefur verið 

til skoðunar síðustu ár.3 Árið 2011 var unnin ítarleg úttekt af arkitektastofunni Alark á öllum 

bensínstöðvalóðum innan borgarinnar. Tilgangur úttektarinnar var meðal annars að gefa yfirlit um 

stöðu hverrar lóðar, gildistíma lóðaleigusamnings, stærð lóðar og umfang starfsemi og ekki síst það 

að meta stöðu hverrar lóðar í skipulagi borgarinnar og hvaða tækifæri væru til staðar til að þróa nýja 

byggð. Umrædd úttekt er ákveðinn grundvöllur þeirra tillagna sem hér eru lagðar fram. Á síðustu 

misserum hafa fulltrúar rekstraraðila haft frumkvæði að því að ræða við borgaryfirvöld um framtíð 

einstakra lóða, með breytta landnýtingu í huga. Það hefur hvatt borgaryfirvöld til að setja fram 

endurskoðuð markmið um framtíð bensínstöðvanna sem yrði grundvöllur samningaviðræðna við 

lóðarhafa og rekstraraðila. 

Haustið 2018 var settur á stofn vinnuhópur starfsmanna frá Umhverfis- og skipulagssviði (USK), 

Skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar (SEA) og borgarlögmanni. Hópinn skipa Guðmundur Benedikt 

Friðriksson (USK), Haraldur Sigurðsson (USK), Jón Kjartan Ágústsson (USK), Óli Örn Eiríksson (SEA) og 

Þórhildur Lilja Ólafsdóttir (embætti borgarlögmanns). Verkefni hópsins var skilgreint í upphafi með 

eftirfarandi hætti: 

 Umhverfis- og skipulagssvið leggi drög að stefnu og skipulagslegri sýn um fækkun 

bensínstöðva til skemmri og lengri tíma, m.a. út frá því hvar stöðvar eiga heima, hvar ekki, og 

hvar er áhugaverðast að önnur uppbygging komi í stað bensínstöðva. 

 Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar kortleggi gildandi lóðaleigusamninga, þ.m.t. tímalengd og 

innlausar/uppkaupsákvæði í þeim. 

 SEA, USK og embætti borgarlögmanns móti hugmyndir um leikreglur um fækkun 

bensínstöðva, hvað gerist þegar lóðaleigusamningar eru útrunnir, hvað þegar eitthvað er eftir 

af þeim, þannig að búa megi til umgjörð sem tryggi hagsmuni borgarinnar en  sé jafnframt 

fyrirsjáanleg  og geti jafnvel falið í sér skýrt skilgreinda hvata til að hraða fækkun stöðvanna. 

Yfirmarkmið leikreglnanna er að styðja við það markmið borgarinnar að fækka stöðvunum, 

þétta byggð og stuðla að farsælli borgarþróun.   

Kaflaskiptingin sem hér fer á eftir miðast við skilgreind verkefni hópsins. Vinnuhópurinn fundaði með 
fulltrúum allra rekstraraðila og lóðarhafa en það samráð er mikilvægur grundvöllur þess sem hér er 
sett fram. Gert er ráð fyrir frekari fundahöldum með rekstraraðilum á næstu misserum á grundvelli 
þeirrar sýnar sem hér er sett fram og skilgreindra samningsmarkmiða 
  

                                                           
3 Gildandi stefna er sett fram í bindandi hluta aðalskipulagsins í kaflanum Sérstök ákvæði um bensínstöðvar og markmiðin eru einnig sett fram í Umhverfis- og auðlindastefnu borgarinnar 
sem er hluti aðalskipulagsins. Gildandi ákvæði aðalskipulagsins um bensínstöðvar má finna í Viðauka 3. 
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II. Skipulagsleg sýn og megin markmið4 

 Bensínstöðvum5 verði markvisst fækkað innan Reykjavíkur á næstu árum, í takti við sýn 

Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 um þéttari og blandaðri borgarbyggð,  gæði byggðar, 

sjálfbæra borgarþróun, breyttar ferðavenjur og orkuskipti í samgöngum. Stefnt er að 50% 

fækkun dæla með jarðefnaeldsneyti fyrir árið 2030, sbr. Loftslagsstefna borgarinnar og 

landrýmisþörf þeirra minnki a.m.k. 50%. Markviss fækkun bensínstöðva er einnig í samræmi 

við Loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar og markmið um að nýskráning bensín- og díselbíla verði 

óheimil eftir 2030. 

 Sett verður í forgang að fækka bensínstöðvum (sjá lið II, A og B stöðvar): 

o innan íbúðarbyggðar eða í nálægð við þétta íbúðarbyggð. 

o innan miðborgar og blandaðrar byggðar, þar sem þær hafa veruleg áhrif á ásýnd og 

yfirbragð byggðar. 

o á lóðum þar sem eru sérstök tækifæri til að þróa nýja og þéttari byggð, m.a. til að 

styrkja húsnæðismarkað, matvöruverslun og aðra þjónustu innan viðkomandi hverfis 

og styðja við uppbyggingu öflugri almenningssamgangna (Borgarlínu) 

o í nálægð við útivistarsvæði og viðkvæma náttúru. 

 Sérhæfðar fjölorkustöðvar sem þjóna einkabílnum til framtíðar verði fyrst og fremst 

staðsettar við stofnbrautir og eftir atvikum við tengibrautir. Minni orkustöðvar verði einnig 

mögulega staðsettar í tengslum við aðra þjónustu, þ.e. á blönduðum atvinnusvæðum og 

verslunar-og þjónustusvæðum, á sérstökum lóðum innan bílastæða, svo og þar sem veitt er 

sérhæfð þjónusta við einkabílinn (s.s. þvottastöðva). 

 Í samningaviðræðum við lóðarhafa um lokun stöðva verði skipulagsleg sýn borgaryfirvalda 

lögð til grundvallar, loftslagsstefna borgar og ríkis, gildandi lóðarleigusamningar, sýn 

lóðarhafa, svo og leikreglur/hvatar sem mótaðar eru sérstaklega vegna samningsgerðarinnar 

(sjá lið IV). 

  

                                                           
4 Með nýrri stefnu verður væntanlega í framhaldinu felld út gildandi ákvæði um bensínstöðvar í AR2010-2030, sjá  „Sérstök ákvæði um bensínstöðvar“, bls. 226 í kaflanum Landnotkun. 
5 Hefðbundnar bensínstöðvar  með þjónustuhúsi og dælum (þjónustu/sjálfsafgreiðslustöðvar), svo og landfrekar sjálfsafgreiðslustöðvar án þjónustuhúss á sérstaklega úthlutuðum lóðum. 
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III. Flokkun núverandi bensínstöðva og sjálfsafgreiðslustöðva, til grundvallar í samningaviðræðum   

Í dag eru 46 skráðar bensínstöðvar innan marka Reykjavíkurborgar og eru þá meðtaldar smærri 

sjálfsafgreiðslustöðvar. Heildarflatarmál lóðanna er um 141 þúsund fermetri eða um 14 ha. Flatarmál 

þeirra í heild samsvarar landi sem gæti rúmað um 1.000 til 1.400 íbúðir í þéttri byggð eða því sem 

næst heilu skólahverfi.  

Bensínstöðvarnar hafa verið flokkaðar eftir mikilvægi þess að þær víki. Við flokkun og mat þeirra voru 

eftirfarandi forsendur lagðar til grundvallar:6  

o staðsetning innan íbúðarhverfa og almennt nálægð við íbúðarbyggð 

o staðsetning í miðborginni þar sem þær hafa veruleg áhrif á ásýnd og yfirbragð 

byggðar 

o hvernig viðkomandi bensínstöð fellur almennt að yfirbragði nærliggjandi byggðar og 

markmiðum um bætta götumynd 

o sóknarfæri til að þróa nýja og þéttari byggð sem fellur vel að skipulagi viðkomandi 

hverfis – til að styrkja húsnæðismarkað, matvöruverslun og aðra þjónustu innan 

viðkomandi hverfis og styðja við uppbyggingu öflugri almenningssamgangna 

o í nálægð við útivistarsvæði og viðkvæma náttúru 

o lega lóðar gagnvart umferðaræðum, stofn- og tengibrautum 

o núverandi og áformaður aðbúnaður vegna vistvænna orkugjafa, s.s. metans (og 

metangaslagna), vetnis og rafhleðslubúnaðar 

o áform og hugmyndir lóðarhafa 

Alls eru 16 stöðvar settar í sérstakan forgang (flokkur A) í komandi samningaviðræðum. Til viðbótar 

er lagt til að framtíð 19 stöðva verði ákveðin við endurskoðun deiliskipulags á viðkomandi svæði 

(flokkur B). Í flokki C eru lóðir sem einkum eru staðsettar við stofn- og tengibrautir og geta þjónað 

sem fjölorkustöðvar í framtíðinni. Í viðauka má finna heildaryfirlit yfir núverandi stöðvar, gerð þeirra 

og stöðu.  

A1: Lagt er til að sett verði í hæsta forgang að hefja viðræður um lokun eftirfarandi stöðva: 

 

A2: Enn fremur verði í sérstökum forgangi að hefja viðræður um lokun neðangreindra stöðvum: 

 

 

 

 

                                                           
6 Einnig var horft til sérstakrar úttektar fyrri vinnuhóps, sem arkitektastofan Alark vann, sjá fylgiskjal,  Úttekt á bensínstöðvarlóðum í Reykjavík og hugmynd að endurskoðun, desember 
2011. 

Bensínstöð Staðsetning Póstnr. Stærð lóðar Tegund Dagsetning Gildir til Flokkun, sbr. stefna Aðalskipulag

Olís Háaleitisbraut 12 108 1.911 Þjónusta 20.2.1979 1.1.2007 A Íbúðarbyggð

N1 Stóragerði 40 108 2.065 Þjónusta 4.11.1971 1.7.2010 A Verslunar- og þjónustusvæði

Orkan Hraunbæ 102 110 250 Sjálfsafgreiðsla 5.6.1968 1.9.2017 A Miðsvæði (M16)

N1 Ægisíða 102 107 5.993 Þjónusta 6.9.1996 1.1.2027 A Verslunar- og þjónustusvæði

N1 Skógarseli 10 108 2.450 Þjónusta 23.4.1996 1.1.2037 A Opið svæði, Íþróttasvæði

Olís Klöpp - Skúlagötu 9 101 1.445 Þjónusta 13.1.1989 1.1.2038 A Miðborg (M1b)

Skeljungur Birkimel 1 107 1.452 Þjónusta 24.2.1995 1.1.2045 A Miðsvæði

ÓB Snorrabraut (Egilsgata 5) 101 2.312 Sjálfsafgreiðsla 11.8.2009 1.6.2059 A Miðsvæði

N1 Hringbraut 12 107 4.766 Þjónusta 16.8.2007 31.12.2016 A Miðsvæði 5b

ÓB Knarravogur 2 104 200 Sjálfsafgreiðsla 20.10.1983 1.1.2032 A Miðsvæði (M19)

ÓB Starengi 2 112 434 Sjálfsafgreiðsla 19.5.1998 1.1.2046 A Verslunar- og þjónustusvæði

ÓB Barðastaðir 1-5 112 70 Sjálfsafgreiðsla 7.3.2000 1.1.2050 A Verslunar- og þjónustusvæði

ÓB Kirkjustétt 2-6 112 170 Sjálfsafgreiðsla vantar dags. 1.6.2052 A Verslunar- og þjónustusvæði

Orkan Skógarhlíð 16 105 4.305 Sjálfsafgreiðsla 30.5.2006 1.1.2056 A Miðsvæi (M7)
N1 Fellsmúli 30 108 70 Sjálfsafgreiðsla 5.2.2010 1.1.2059 A Miðsvæði (M2e)
Skeljungur Kleppsvegi (landnr.104218 ) 104 1.902 Þjónusta 27.6.2012 1.6.2061 A Verslunar- og þjónustusvæði

Atlantsolía Skúlagata 15 101 2.370 Sjálfsafgreiðsla Eignarlóð A Miðborg (M1b)
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B: Framtíð og/eða breytt skipulag neðangreindra stöðva verður ákveðið í samhengi við 

endurskoðun/gerð nýs deiliskipulags á viðkomandi svæði: 

 

 

 

  

Olís Álfheimar 49 104 5.540 Þjónusta 20.2.1979 1.1.1998 B Verslunar- og þjónustusvæði

N1 Borgartúni 39 105 3.149 Þjónusta 16.11.1977 1.1.2005 B Miðsvæði (M6)

Olís Álfabakki 7 109 3.728 Þjónusta 20.5.1989 1.1.2016 B Miðsvæði (M12)

Olís Sæbraut (Sundagarðar 2b) 105 4.446 Þjónusta 19.6.1985 1.1.2033 B Miðsvæði (M9)

Orkan Laugavegi 180 105 5.622 Sjálfsafgreiðsla 15.1.1993 1.10.2036 B Miðsvæði (M2b)

ÓB Bíldshöfði 5 110 65 Sjálfsafgreiðsla 12.4.1989 1.1.2039 B Miðsvæði (M4a)

Orkan Gylfaflöt 1 112 2.517 Sjálfsafgreiðsla 13.1.1995 1.1.2045 B Athafnasvæði (AT3)

N1 Straumur 9 (við Vesturlandsveg) 110 7.650 Þjónusta 7.8.1996 1.1.2046 B Verslunar- og þjónustusvæði

N1 Stekkjarbakki 2 109 4.200 Þjónusta 19.2.2004 1.1.2054 B Miðsvæði (M12)

Atlantsolía Skeifan 5 108 8.154 Sjálfsafgreiðsla 28.2.2006 1.1.2056 B Miðsvæði (M3a)

Olís Ánanaust 12 - Vesturbæ 101 2.251 Þjónusta 3.4.2007 1.1.2057 B Verslunar- og þjónustusvæði

Orkan Miklabraut 100 (suður, 107286) 105 3.292 Sjálfsafgreiðsla 16.3.2010 1.1.2057 B Miðsvæði (M8)

Atlantsolía Flugvallarvegur 3-3a (Öskjuhlíð) 101 1.000 Sjálfsafgreiðsla 13.8.1985 1.1.2060 B Opið svæði, Borgargarður

Orkan Miklabraut 101 (norður, 103737) 103 2.334 Sjálfsafgreiðsla 24.8.2011 1.6.2061 B Verslunar- og þjónustusvæði

Atlantsolía Bústaðavegur 151 108 1.062 Sjálfsafgreiðsla 6.10.2005 1.11.2007, framlengist B Verslunar- og þjónustusvæði

N1 Kringlumýrarbraut 100 108 4.242 Þjónusta 11.5.2004 11.11.2011, ótímabundinn B Verslunar- og þjónustusvæði, verndarsvæði

N1 Gagnvegi 2 112 3.689 Þjónusta Eignarlóð B Íbúðarbyggð

N1 Elliðabraut 2 110 4.687 Sjálfsafgreiðsla Bygging hafin á lóðinni skv. Einari, enginn lls hefur verið gerður og lóðin er enn skráð á okkur  1. mars 2068 B Verslunar- og þjónustusvæði
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IV. Samningsmarkmið Reykjavíkurborgar vegna fækkunar bensínstöðva. Leikreglur (hvatar) við 

samningsgerð  

Í samræmi við yfirlýst markmið í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 og Loftslagsstefnu 

Reykjavíkurborgar um fækkun bensínstöðva, markmið ríkisstjórnar Íslands í loftslagsmálum og aðrar 

samþykktir á sviði skipulags- og umhverfismála, hefur Reykjavíkurborg  sett sér samningsmarkmið um 

þróun lóða  sem í dag hýsa bensínstöðvar.  

Markmiðin eru sett fram til að tryggja gagnsæi, gæta samræmis á milli svæða og jafnræðis milli 

handhafa lóðarleiguréttinda. Skilgreining samningsmarkmiða leiðir til markvissari samningsgerðar, 

eykur líkur á að niðurstaða náist og að markmið verði í samræmi við áform borgaryfirvalda. 

Með vísan til framangreinds setur Reykjavíkurborg sér eftirfarandi samningsmarkmið vegna um 

breytinga á lóðum bensínstöðva í Reykjavík: 

Útrunnir lóðarleigusamningar 

Lóðarleigusamningar um bensínstöðvar sem í dag eru útrunnir verði ekki endurnýjaðir lengur en til 

tveggja ára frá samþykkt þessara samningsmarkmiða í borgarráði. Á þessum árum er hverjum 

lóðarleiguhafa heimilt að láta vinna tillögu að nýju deiliskipulagi, í samráði við Reykjavíkurborg, um 

mögulega breytta notkun á lóðinni. Á grundvelli tillögu að breyttu deiliskipulagi verði gerður samningur 

um uppbyggingu á lóðinni, í samræmi við samningsmarkmið Reykjavíkurborgar á nýjum 

uppbyggingarsvæðum, sem samþykkt voru á fundi borgarráðs þann 31. janúar 2019, sbr. einnig eldri 

samþykkt frá 27. nóvember 2014.  

Í samræmi við þann samning og nýtt deiliskipulag mun Reykjavíkurborg gefa út nýjan 

lóðarleigusamning. Hafi nýtt deiliskipulag ekki tekið gildi á lóðinni og/eða samningar um uppbyggingu 

ekki náðst innan þessara tveggja ára þá mun uppgjör og viðskilnaður Reykjavíkurborgar við 

lóðarleiguhafa  verða í samræmi við ákvæði gildandi/útrunnins lóðarleigusamnings. 

Ef byggingarnefndarteikningar, í samræmi við nýtt deiliskipulag, hafa verið samþykktar innan þriggja 

ára, frá samþykkt þessara samningsmarkmiða, verður einungis krafist greiðslu gatnagerðargjalda af 

hendi lóðarhafa og eftir atvikum framkvæmdaaðila vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á lóðinni. 

Gildandi lóðarleigusamningar 

Á sama hátt lýsir Reykjavíkurborg því jafnframt yfir að lóðarleigusamningar verði almennt ekki 

endurnýjaðir við lok leigusamnings. Þær bensínstöðvar sem Reykjavíkurborg er helst opin fyrir að skoða 

endurnýjun á lóðaleigusamningum á eru bensínstöðvar sem liggja við stofnbrautir og mögulega 

tengibrautir. 

Lóðarhöfum þessara lóða verður enn fremur heimilt að láta vinna hugmyndir að breyttu deiliskipulagi 

og leiði það til uppbyggingar á lóðinni gilda sömu reglur og um þá lóðarleigusamninga sem eru útrunnir. 

Flutningur eldsneytisdæla 

Mögulegt verður fyrir aðila að „flytja“ dælur frá núverandi staðsetningu yfir á nýja staðsetningu 

fjölorkustöðvar, í samræmi við ákvörðun í deiliskipulagi, sem tekur minna rými, til dæmis á bílastæðum 

við matvöruverslanir. Skilyrði fyrir slíkum flutningi er að samningar náist um lokun eldri bensínstöðvar, 

sbr. framgreint og heildarfjöldi dæla fyrir jarðefnaeldsneyti fækki. 
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Viðaukar: 
1:Flokkun bensínstöðva (töflur) 
2: Staðsetning bensínstöðva og áhrifasvæði (flokkuð eftir A, B og C) – ásamt staðsetningu matvöruverslana (kort) 
3: Gildandi ákvæði aðalskipulags um bensínstöðvar. 
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Viðauki 1: Flokkun bensínstöðva 

 
 



BensínstöðStaðsetning

Póstn

r.

Stærð 

lóðar Tegund Dagsetning Gildir til Flokkun, sbr. stefna Aðalskipulag Skipulagsverkefni Uppkaupsákv. Endurnýj. ákv. Upplýsingar Nálægð við aðrar stöðvar Íbúar Íbúðir

Olís Háaleitisbraut 12 108 1.911 Þjónusta 20.2.1979 1.1.2007 A Íbúðarbyggð

Deiliskipulag Safamýri - Álftamýri samþ. 

1960. Ekkert deiliskipulag í gildi. Lóð 

fullnýtt Nei Nei Útrunninn samningur Laugavegur 180 (Orkan) Borgartún 39 (N1) 11.246 4.814

N1 Stóragerði 40 108 2.065 Þjónusta 4.11.1971 1.7.2010 A Verslunar- og þjónustusvæði Ekkert deiliskipulag í gildi. Lóð fullnýtt Nei Nei

Útrunninn samningur, eldri samningur var aldrei 

endurnýjaður Fellsmúli 30? (N1) 10.110 4.187

Orkan Hraunbæ 102 110 250

Sjálfsafgreið

sla 5.6.1968 1.9.2017 A Miðsvæði (M16)

Deiliskipulag Árbæjar samþ. 1966 m. síðari 

breytingum. Lóð fullnýtt. Margir lóðarhafar. Í 

auglýsingu er hverfisskipulag f. Árbæ þar sem 

gert er ráð fyrir að lóðin sé skilgreind sem 

þróunarsvæði og sérstakt deiliskipulag unnið 

fyrir hana. Auglýsingartímabili líkur  mars 

2019. Lóð fullnýtt. Nei Nei

Ath margir lóðarhafar; 102A - 102H og Rofabær 23. Stærð 

skv. borgarvefsj. Bíldsh. 2 og Vesturlandsv. (N1), Bíldsh. 5 (OB), Bíldsh. 20 (Atlantso), Grjótháls 8 (Skelj.) 5.018 1.718

N1 Ægisíða 102 107 5.993 Þjónusta 6.9.1996 1.1.2027 A Verslunar- og þjónustusvæði Ekkert deiliskipulag í gildi. Lóð fullnýtt Já Nei Birkimelur 1 (Skeljungur) 13.204 5.684

N1 Skógarseli 10 108 2.450 Þjónusta 23.4.1996 1.1.2037 A Opið svæði, Íþróttasvæði

Deiliskipulag f. suður Mjódd samþ. 2009 með 

síðari breytingum. Lóð skilgreind sem verslun 

og þjónustu - bensínstöð. Lóðarstærð 2.450. 

Hámarks byggingarmagn m2/ 

nýtingarhlutfall: 245/0,1. Lóð fullnýtt. Já Nei Suðurfell 4 (Skelj.), Álfabakki 7 (Olís), Stekkjarbakki 2 (N1) 12.807 4.483

Olís Klöpp - Skúlagötu 9 101 1.445 Þjónusta 13.1.1989 1.1.2038 A Miðborg (M1b)

Deiliskipulag Skúlagötusvæði m. síðari 

breytingum samþ. 1986. Samkvæmt gildandi 

dsk. er heimilað að byggja tvær tveggja hæða 

byggingar í stað bensínstöðvar, samtals 

960m2/0,23 nýtingarhlutfall. Gildandi 

deiliskipulag ekki birt í B-deild, athuga með 

skipulagslega stöðu. Nei Nei Skúlagata 15 (Atlantsolía), Hringbraut 12 (N1), Egilsg. 5 (OB) 9.818 5.677

Skeljungur Birkimel 1 107 1.452 Þjónusta 24.2.1995 1.1.2045 A Miðsvæði

Deiliskipulag Háskólasvæðis samþ. 2005 m. 

síðari breytingum. Skilgreind sem 

þjónustulóð í dsk. Hámarks byggingarmagn 

m2/nýtingarhlutfall: 70m2/0,05. Lóð fullnýtt. Já Nei S fasteignir ehf. er eigandi Ægisíða 102 (N1) 15.002 6.993

ÓB Snorrabraut (Egilsgata 5) 101 2.312

Sjálfsafgreið

sla 11.8.2009 1.6.2059 A Miðsvæði

Deiliskipulag Heilsuverndarreitar samþ. 2003 

m. síðari breytingum. Stærð lóðar 2094m2. 

Engin byggingarheimild. Ýmsar kvaðir um 

Veitur og umferðarrétt inná aðrar lóðir þ.á.m. 

bílgeymslu. Lóð fullnýtt. Já Nei Hringbraut 12 (N1), Skúlag. 15 (Atlantso.), Skúlag. 9 (Olís) 15.143 7.837

N1 Hringbraut 12 107 4.766 Þjónusta 16.8.2007 31.12.2016 A Miðsvæði 5b

Deiliskipulag Umferðarmiðstöðvarreitur 

samþ. 1995 með síðari br. Ekki gert grein 

fyrir bensínstöð í skipulagi. Ath. nánar 

skipulagslega stöðu. Lóð fullnýtt. Já, en eftir 2022 nei Nei, en heimilt

Ath Landspítali fær lóðina eða framlengt um 5 ár, sjá 

lóðarleigus. Skúlag. 9 (Olís), Skúlag. 15 (Atlantso.), Egilsg. 5 (OB) 9.428 4.955

ÓB Knarravogur 2 104 200

Sjálfsafgreið

sla 20.10.1983 1.1.2032 A Miðsvæði (M19)

Ekkert deiliskipulag í gildi. Innan svæðis 
Vogabyggð svæði 4. Í rammaskipulagi er gert 
ráð fyrir blandaðri byggð. Í ASK gert ráð fyrir 
að Borgarlína fari yfir lóð/við lóð á brú að 
Ártúnshöfða. Lóð fullnýtt Já Nei

Ath ekki lóðarhafar, Leigusamn við Nýju Sendibílastöðina, 

rennur út 1.6.2018. Ath samgöngumiðstöð Vogabyggð

Bústaðavegur 151 (Atlantso.), Vatnagarðar 40 (N1), Sundagarðar 2b (Olís), Kleppsvegur 

(Skelj), Klettagarðar 6 (Orkan) 5.943 2.270

ÓB Starengi 2 112 434

Sjálfsafgreið

sla 19.5.1998 1.1.2046 A Verslunar- og þjónustusvæði

Deiliskipulag Engjahverfis, C hluti samþ. 

1994 m. síðari breytingum. Gert ráð fyrir 

verslun í dsk. Lóð líklega fullnýtt. Já Nei Ath eru lóðarhafar ásamt Engjaver ehf Spöngin 47 (Orkan), Barðastaðir 1-5 (OB) 6.508 2.279

ÓB Barðastaðir 1-5 112 70

Sjálfsafgreið

sla 7.3.2000 1.1.2050 A Verslunar- og þjónustusvæði

Deiliskipulag Staðahverfis samþ. 1997 m. 

síðari br. Gert ráð fyrir verslunar og 

þjónustuhúsnæði á einni hæð. 

Hámarksnýtingarhlutfall 0,3. Já Nei

Engin skráð stærð í fasteignaskrá en skýlið er 70 fm í 

borgarvefsj. Spöngin 47 (Orkan), Starengi 2 (Olís) 1.213 408

ÓB Kirkjustétt 2-6 112 170

Sjálfsafgreið

sla vantar dags. 1.6.2052 A Verslunar- og þjónustusvæði

Deiliskipulag Grafarholt svæði 1 samþ. 1999 

m. síðar br. Kirkjustétt 2 - 6 samþ. 2005. 

Skilgreint í dsk. sem 

bensínsjálfsafgreiðslustöð. Hluti af stærri lóð 

þar sem er þjónustumiðstöð. Lóð fullnýtt. Já Nei

Engin skráð stærð í fasteignaskrá en skýlið er 170 fm í 

borgarvefsj. 5.441 2.065

Orkan Skógarhlíð 16 105 4.305

Sjálfsafgreið

sla 30.5.2006 1.1.2056 A Miðsvæi (M7)

Deiliskipulag Skógarhlíð samþ. 1999. Gefin 

heimild fyrir sjálfsafgr.stöð á lóð án 

byggingar en skyggni heimilt. Heimild fyrir 

nýbyggingu við bensín- smurstöð sem er með 

vernundargildi v. aldurs. Heimild fyrir 3ja 

hæða húsi auk bílgeymslu. Hámarks 

byggingarmagn/nýtingarhlutfall: 

172mm2/0,4. Ónýttar heimildir í gildi. Nei Nei Skeljungur hf er eigandi Bústaðavegur 20 (Skeljungur) 7.784 3.300

N1 Fellsmúli 30 108 70

Sjálfsafgreið

sla 5.2.2010 1.1.2059 A Miðsvæði (M2e) Ekkert deiliskipulag í gildi. Lóð fullnýtt Nei Nei Stóragerði 40? (N1) 10.941 4.523

Skeljungur

Kleppsvegi 

(landnr.104218 ) 104 1.902 Þjónusta 27.6.2012 1.6.2061 A Verslunar- og þjónustusvæði Ekkert deiliskipulag í gildi. Lóð fullnýtt Já Nei S fasteignir ehf. er eigandi

Bústaðavegur 151 (Atlantso.), Vatnagarðar 40 (N1), Knarrarvogur 2 (OB), Sundagarðar 2b 

(Olís), Klettagarðar 6 (Orkan) 5.399 2.292

Atlantsolía Skúlagata 15 101 2.370

Sjálfsafgreið

sla Eignarlóð A Miðborg (M1b)

Deiliskipulag Skúlagötusvæðis samþ. 1986 m. 

síðari breytingum 2007. Heimild fyrir 

sjálfsafgreiðslustöð. Bílastæði fækki niður í 

12. Lóð fullnýtt. Leigusamn. við FoodCo rennur út 1.7.2026 - Eignarlóð Skúlag. 9 (Olís), Hringbraut 12 (N1), Egilsg. 5 (OB) 11.542 6.415

Yfirlit bensínstöðva – stöðvar í flokki A:



Olís Álfheimar 49 104 5.540 Þjónusta 20.2.1979 1.1.1998 B Verslunar- og þjónustusvæði

Deiliskipulag samþ. 1995. Dsk. gerir ráð fyrir bensínstöð 

og þvottaplani. Lóð fullnýtt Nei Nei Útrunninn samningur Skeifan 5 (Atlantsolía) 10.513 4.130

N1 Borgartúni 39 105 3.149 Þjónusta 16.11.1977 1.1.2005 B Miðsvæði (M6)

Deiliskipulag Borgartún 33 og 39 samþ. 2001. Hámarks 

byggingarmagn/nýtingarhlutfall: 390m2/0,12. Lóð fullnýtt. Nei Nei Útrunninn samningur, eldri samningur var aldrei endurnýjaður Laugavegur 180 (Orkan), Háaleitisbraut 12 (Olís) 7.568 3.404

Olís Álfabakki 7 109 3.728 Þjónusta 20.5.1989 1.1.2016 B Miðsvæði (M12)

Deiliskipulag Norður Mjódd samþ. 1999. Skráð bensínstöð 

smurstöð. Lóð fullnýtt. Nei Nei Útrunninn samningur Suðurfell 4 (Skelj), Stekkjarbakki 2 og Skógarsel 10 (N1) 7.544 2.820

Olís Sæbraut (Sundagarðar 2b) 105 4.446 Þjónusta 19.6.1985 1.1.2033 B Miðsvæði (M9)

Deiliskipulag f. Sundagarða 2 samþ. 1994 m. síðari 

breytingum 2011. Byggingarmagn 500m2. Nýtingarhlutfall 

0,11. Lóð fullnýtt. Já Nei Ath eru lóðarhafar ásamt KFC Vatnagarðar 40 (N1), Bústaðavegur 151 (Atlantso.), Knarrarvogur 2 (OB), Kleppsvegur (Skelj), Klettagarðar 6 (Orkan) 5.979 2.473

Orkan Laugavegi 180 105 5.622 Sjálfsafgreiðsla 15.1.1993 1.10.2036 B Miðsvæði (M2b)

Deiliskipulag f. Laugaveg 180. Hámarksstærð lóðar 

347m2. Lóð 1847m2. Lóð fullnýtt. Nei Nei S fasteignir ehf. er eigandi Borgartún 39 (N1), Háaleitisbraut 12 (Olís) 11.383 5.124

ÓB Bíldshöfði 5 110 65 Sjálfsafgreiðsla 12.4.1989 1.1.2039 B Miðsvæði (M4a)

Deiliskipulag fyrir Bíldshöfða - Sævarshöfða samþ. 1987. 

Á jaðri rammaskipulags Ártúnshöfða. Lóð fullnýtt. Já Nei Engin skráð stærð í fasteignaskrá en skýlið er 65 fm í borgarvefsj. Bíldsh. 2 og Vesturlandsv. (N1), Bíldsh. 20 (Atlantso), Grjótháls 8 (Skelj.), Hraunbær 102 (Orkan) 1.878 582

Orkan Gylfaflöt 1 112 2.517 Sjálfsafgreiðsla 13.1.1995 1.1.2045 B Athafnasvæði (AT3) Deiliskipulag f. Gyflaflöt samþ. 1992. Lóð fullnýtt. Já Nei S fasteignir ehf. er eigandi Fjallkonuvegi 1 (Olís) 7.076 2.549

N1 Straumur 9 (við Vesturlandsveg) 110 7.650 Þjónusta 7.8.1996 1.1.2046 B Verslunar- og þjónustusvæði

Deiliskipula f. Straum 9 samþ. 1996 m. síðari breytingum. 

Lóð innan hverfisskipulags Ártúnsholts sem er í auglýsingu 

sem gerir ekki ráð fyrir auknum byggingarheimildum. Lóð 

fullnýtt. Já Nei Bíldsh. 2 (N1), Bíldsh. 5 (OB), Bíldsh. 20 (Atlantso), Grjótháls 8 (Skelj.), Hraunbær 102 (Orkan) 2.147 699

N1 Stekkjarbakki 2 109 4.200 Þjónusta 19.2.2004 1.1.2054 B Miðsvæði (M12)

Deiliskipulag f. norður Mjódd samþ. 1999 m. síðari br. Lóð 

fullnýtt. Já Nei Ath: ekki lóðarhafar, einungis notandi, Þorp ehf. leigir Suðurfell 4 (Skelj), Álfabakki 7 (Olís), Skógarsel 10 (N1) 6.896 2.593

Atlantsolía Skeifan 5 108 8.154 Sjálfsafgreiðsla 28.2.2006 1.1.2056 B Miðsvæði (M3a)

Deiliskipulag f. Skeifuna samþ. 1999 m. síðari br. fyrir 

sjálfsagreiðslustöð 2005. Heimild gefin fyrir dælubúnað, 

engu öðru. Innan lóðar m. Skeifunni 5. Þar sem eru 

heimildir fyrir stækkun byggingar. Nei Nei Leigusamn. við Skeifuna, 3 ára uppsagnarfrestur frá 5.7.2017 Álfheimar 49 (Olís) 11.494 4.597

Olís Ánanaust 12 - Vesturbæ 101 2.251 Þjónusta 3.4.2007 1.1.2057 B Verslunar- og þjónustusvæði

Deiliskipulag f. Ánanaust samþ. 1997. Heimild fyrir 

210m2 mannvirki á 2229m2 lóð. Lóð fullnýtt. Já Nei 9.805 4.536

Orkan Miklabraut 100 (suður, 107286) 105 3.292 Sjálfsafgreiðsla 16.3.2010 1.1.2057 B Miðsvæði (M8)

Deiliskipulag f. Miklubraut samþ. 2000 m. síðari 

breytingum. Lóð fullnýtt. Já Nei S fasteignir ehf. er eigandi 11.381 4.778

Atlantsolía Flugvallarvegur 3-3a (Öskjuhlíð) 101 1.000 Sjálfsafgreiðsla 13.8.1985 1.1.2060 B Opið svæði, Borgargarður

Deiliskipulag f. Öskjuhlíð samþ. 1999 m. síðari 

breytingum. Heimild f. sjálfsafgreiðslustöð samþ. 2005. 

2017 samþ. umsögn deildarstjóra aðalskipulag sem ítrekar 

að bensínstöð eigi að vera víkjandi. Lóð fullnýtt. Já Nei Leigusamn. við Keiluhöllina rennur út 1.1.2017 5.883 2.454

Orkan Miklabraut 101 (norður, 103737) 103 2.334 Sjálfsafgreiðsla 24.8.2011 1.6.2061 B Verslunar- og þjónustusvæði

Deiliskipulag f. Miklubraut samþ. 2000 m. síðari 

breytingum. Lóð fullnýtt. Já Nei S fasteignir ehf. er eigandi Miklubraut suður (Orkan) 11.142 4.616

Atlantsolía Bústaðavegur 151 108 1.062 Sjálfsafgreiðsla 6.10.2005 1.11.2007, framlengist B Verslunar- og þjónustusvæði

Deiliskipulag f. Bústaðarveg 151-153 samþ. 2017. Gert ráð 

fyrir sjálfsafgreiðslu. Lóð fullnýtt. Nei, lóðarhafi þarf að fjarlægja Já Lls við Rkv.b. - Þarf að segja upp með 6 mán fyrirvara Vatnagarðar 40 (N1), Sundagarðar 2b (Olís), Knarrarvogur 2 (OB), Kleppsvegur (Skelj), Klettagarðar 6 (Orkan) 4.951 1.721

N1 Kringlumýrarbraut 100 108 4.242 Þjónusta 11.5.2004 11.11.2011, ótímabundinn B Verslunar- og þjónustusvæði, verndarsvæði

Deiliskipulg fyrir Kringlumýrarbraut 100 samþ. 2004. 

Heimilar 500m2 mannvirki, skyggni á 4242m2 lóð. Lóð 

fullnýtt Já, en eftir 2020 nei Já Heimilt að segja upp með 1 árs fyrirvara vegna skipulagsástæðna 7.284 2.921

N1 Gagnvegi 2 112 3.689 Þjónusta Eignarlóð B Íbúðarbyggð

Deiliskipulag Grafarvogs svæði III C samþ. 1987. Lóð 

fullnýtt. 3.138 1.020

N1 Elliðabraut 2 110 4.687 Sjálfsafgreiðsla

Bygging hafin á 

lóðinni skv. 

Einari, enginn lls 

hefur verið 

gerður og lóðin 

er enn skráð á 

okkur 1. mars 2068 B Verslunar- og þjónustusvæði

Deiliskipulag Norðlingaholts samþ. 2003 m. síðar 

breytingum. Heimild fyrir sjálfsafgreiðslustöð og 

þjónustuhúsi m. skyggni. Hámarks 

byggingarmagn/nýtingarhlutfall: 400m2/0,1. Ónýttar 

byggingarheimildir til staðar. Norðlingabraut 7 (Olís) 4.858 1.659

Yfirlit bensínstöðva – stöðvar í flokki B og C:

Atlantsolía Bíldshöfða 20 110 200 Sjálfsafgreiðsla 12.12.1975 1.1.2024 C Nei Nei Leigusamn. við Smáragarða rennur út 31.12.2020 Bíldsh. 2 og Vesturlandsv. (N1), Bíldsh. 5 (OB), Grjótháls 8 (Skelj.), Hraunbær 102 (Orkan) 3.996 1.445

Orkan Klettagarðar 6 105 218 Sjálfsafgreiðsla 24.9.2003 30.4.2028 C Já Já Ath S fasteignir ehf. leigja af Faxaflóahöfnum, Rkv. á ekki lóðina! Vatnagarðar 40 (N1), Sundagarðar 2b (Olís), Knarrarvogur 2 (OB), Kleppsvegur (Skelj), Bústaðavegur 151 (Atlantso.), 4.172 1.788

Skeljungur Bústaðavegur 20 101 2.522 Þjónusta 11.11.1993 1.1.2039 C Já Nei S fasteignir ehf. er eigandi Skógarhlið 16 (Orkan) 6.842 2.796

Olís Fjallkonuvegur 1 112 4.661 Þjónusta 16.6.1993 1.1.2041 C Já Nei Gylfaflöt 1 (Orkan) 6.839 2.488

Olís Norðlingabraut 7 110 5.000 Þjónusta 27.7.2007 1.6.2057 C Já Nei Elliðabraut 2 (N1) 3.581 1.183

N1 Bíldshöfði 2 110 6.449 Þjónusta 9.6.2009 1.1.2059 C Nei Nei Bíldsh. 20 (Atlantso.), Bíldsh. 5 (OB), Vesturlandsv. (N1), Grjótháls 8 (Skelj.), Hraunbær 102 (Orkan) 1.940 608

Skeljungur Grjóthálsi 8 110 7.942 Þjónusta 7.9.2009 1.7.2059 C Já Nei S fasteignir ehf. er eigandi Bíldsh. 2 og Vesturlandsv. (N1), Bíldsh. 20 (Atlantso), Bíldsh. 5 (OB), Hraunbær 102 (Orkan) 3.676 1.302

Skeljungur Suðurfelli 4 110 4.154 Þjónusta 22.5.2015 1.6.2065 C Já Nei S fasteignir ehf. er eigandi - endurnýjuðum sumarið 2015 Álfabakki 7 (Olís), Stekkjarbakki 2 og Skógarsel 10 (N1) 15.666 5.499

Olís Esjuskáli, Vallargrund 3 116 2.036 Þjónusta 30.7.1992 15.5.2067 C Já Nei Ath getum tekið lóðina tilbaka hvenær sem er skv. samningi 740 164

N1 Vatnagarðar 40 104 1.902 Sjálfsafgreiðsla 5.6.2003 30.6.2006, ótímabundinn C Nei (ath samt mótsögn) Já Þarf að segja upp með 6 mán fyrirvara Bústaðavegur 151 (Atlantso.), Sundagarðar 2b (Olís), Knarrarvogur 2 (OB), Kleppsvegur (Skelj), Klettagarðar 6 (Orkan) 5.750 2.374

Orkan Spöngin 47 112 1.144 Sjálfsafgreiðsla

Enginn 

lóðarleigusamningur til! C Er í eigu Reita skv. fasteignaskrá, enginn lóðarl.samn. verið gerður Starengi 2 (Olís), Barðastaðir 1-5 (OB) 8.979 3.184
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Viðauki 2: Staðsetning bensínstöðva og áhrifasvæði þeirra  
(flokkuð eftir A, B og C) – ásamt staðsetningu matvöruverslana (kort) 
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Viðauki 3: Gildandi ákvæði aðalskipulags um bensínstöðvar. 
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Sérstök ákvæði um bensínstöðvar (sjá bls. 226 í kaflanum Landnotkun, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030) 
Stærri bensínstöðvar (þjónustustöðvar) eru skilgreindar sem verslunar- og þjónustusvæði. Sala á bensínii og 
öðrum orkugjöfum getur einnig verið heimil á miðsvæðum, athafnasvæðum, iðnaðarsvæðum, hafnarsvæðum og 
flugvallarsvæði, enda sé gerð grein fyrir þeim í deiliskipulagi. Núverandi bensínstöðvar innan íbúðarsvæða verði 
víkjandi starfsemi.  

Spornað verði við fjölgun bensínstöðva í Reykjavík. Miða verði við að heildarfjöldi bensínstöðva aukist ekki. Sé 
komist að þeirri niðurstöðu að þörf sé á nýrri bensínstöð, t.a.m. í nýju hverfi skal:  

 gerð krafa um að þjónusta verði einnig veitt fyrir vistvæna orkugjafa.  

 stefnt að því að leggja niður aðra bensínstöð í Reykjavík á móti.  

 lögð áhersla á að úthluta lóðum undir litlar bensínstöðvar.  
 
Stuðla verði að því að olíufélögin bjóði upp á vistvæna orkugjafa á bensínstöðvum sinum. Það má gera með 
eftirfarandi hætti:  

 fylgjast með þróun vistvænna orkugjafa og hvetja olíufélögin til þess að nýta lóðir sínar þannig að þær 
þjóni einnig vistvænum orkugjöfum.  

 setja ákvæði í lóðarleigusamning við endurnýjum um að leigutaka beri að bjóða upp á vistvæna 
orkugjafa.  

 
Við skipulagningu nýrra hverfa sé haft í huga að íbúar geti hlaðið rafmagnsbíla í þeirra eigu. 
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Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, vegna Reykjavíkurborgar - eignasjóðs, kt. 570480-0149, 
Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík, annars vegar og hins vegar Atlantsolía ehf., kt. 590602-
3610, Lónsbraut 2, 220 Hafnarfjörður, hér eftir nefndur lóðarhafi, gera með sér eftirfarandi  
 

rammasamkomulag vegna fyrirhugaðrar breytinga á aðstöðu 
eldneytisstöðva Atlantsolíu. 

 
 

1. gr. 
Inngangur 

Á síðustu árum hefur Reykjavíkurborg sett fram ákveðin markmið um fækkun eldsneytisstöðva 
innan þéttbýlis borgarinnar. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 eru sett fram skýr 
stefnuákvæði sem eiga að sporna við fjölgun eldsneytisstöðva og markmið sem miða að því að 
draga úr landrýmisþörf eldsneytisstöðvanna. Í Loftlagsstefnu Reykjavíkurborgar, sem 
samþykkt var árið 2016, eru sett fram ákveðnari markmið um fækkun eldsneytisstöðva, til að 
undirstika enn frekar mikilvægi vistvænni ferðamáta og komandi orkuskipti í bílasamgöngum. 
Í Loftslagsstefnunni er einnig lagt til að þróaðir verði hvatar til að fækka stöðvum. 
 
Á fundi borgarráðs þann 9. maí 2019 var lögð fram og samþykkt tillaga borgastjóra um 
samningsmarkmið, sem leggja skal til grundvallar í viðræðum Reykjavíkurborgar við 
rekstraraðila og lóðarhafa eldsneytisstöðva í Reykjavík. Á fundinum var lagt fram og samþykkt 
drög að erindisbréfi samninganefndar Reykjavíkurborgar vegna viðræðna við rekstraraðila og 
lóðarhafa bensínstöðvalóða í Reykjavík. 
 

2. gr. 
Núverandi staða lóðarmála Atlantsolíu 

Atlantsolía ehf. rekur í dag innan borgarmarka Reykjavíkur neðangreindar tíu eldsneytisstöðvar 
undir merkjum Atlantsolíu: 
 

• Bíldshöfði 20, sjálfsafgreiðslustöð með 4 eldsneytisdælum fyrir 8 bifreiðar samtímis.  
• Bústaðavegur 151, sjálfsafgreiðslustöð með 3 eldsneytisdælum fyrir 6 bifreiðar  

samtímis.  
• Flugvallarvegur 3-3A, sjálfsafgreiðslustöð með 4 eldsneytisdælum fyrir 8 bifreiðar  

samtímis.  
• Háaleitisbraut 12, sjálfsafgreiðslustöð með 3 eldsneytisdælum fyrir 6 bifreiðar  

samtímis.  
• Kirkjustétt 2-6, sjálfsafgreiðslustöð með 1 eldsneytisdælu fyrir 2 bifreiðar samtímis.  
• Knarrarvogur 2, sjálfsafgreiðslustöð með 1 eldsneytisdælu fyrir 2 bifreiðar samtímis.  
• Skeifan 5, sjálfsafgreiðslustöð með 2 eldsneytisdælum fyrir 4 bifreiðar samtímis. 
• Starengi 2, sjálfsafgreiðslustöð með 1 eldsneytisdælu fyrir 2 bifreiðar samtímis.  
• Skúlagata 15, sjálfsafgreiðslustöð með 2 eldsneytisdælum fyrir 4 bifreiðar samtímis.  
• Vallargrund 3, sjálfsafgreiðslustöð með 1 eldsneytisdælu fyrir 2 bifreiðar samtímis. 
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3. gr. 
Breytingar á lóðarmálum Atlantsolíu og uppbyggingarheimildir. 

 
Bíldshöfði 20. Sjálfsafgreiðslustöð verður óbreytt en lóðarhafi skuldbindur sig til að fjölga ekki 
eldneytisdælum eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við Reykjavíkurborg. 
Lóðarleigusamningur, sem gildir til 1. janúar 2024, helst óbreyttur. 
 
Bústaðavegur 151. Sjálfsafgreiðslustöð verður óbreytt en lóðarhafi skuldbindur sig til að fjölga 
ekki eldneytisdælum eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við Reykjavíkurborg. 
Lóðarleigusamningur, sem er ótímabundinn og framlengist um eitt ár í senn þann 1. nóvember 
ár hvert, helst óbreyttur.  
 
Flugvallavegur 3-3A. Lóðarhafi mun fjarlægja eina eldsneytisdælu í síðasta lagi þann 1. mars 
2022 þannig að eftir standa þrjár eldsneytisdælur fyrir sex bifreiðar samtímis. Að öðru leyti 
verður eldsneytisstöðin óbreytt en lóðarhafi skuldbindur sig til að fjölga ekki eldneytisdælum 
eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við Reykjavíkurborg. Lóðarleigusamningur, 
sem gildir til 1. janúar 2060, helst óbreyttur. 

Háaleitisbraut 12. Lóðarhafi mun hætta rekstri eldsneytisstöðvar ekki síðar en 1. janúar 2026 
en þó eigi síðar en 12 mánuðum frá samþykkt borgarráðs á breyttu deiliskipulagi lóðarinnar. 
Heimilt verður að byggja íbúðarhúsnæði með verslun og þjónustu á 1. hæð. Nýr 
lóðarleigusamningur til 75 ára verður gefinn út þegar lóðarhafi hefur hætt rekstri 
eldsneytisstöðvar og fjarlægt dælur af lóðinni. Núverandi lóðarleigusamningur, sem gildir til 
30. apríl 2021, fellur brott við gildistöku nýs lóðarleigusamnings. Sjá nánar sérstakt 
samkomulag um lóðina. 
 
Kirkjustétt 2-6. Eldsneytisstöð (búnaður og skyggni) verður fjarlægð af lóðarhafa ekki seinna 
en 6 mánuðum eftir að lóðarhafi hefur fengið útgefið byggingarleyfi fyrir eldsneytisstöð 
(sjálfsafgreiðsla) að nýrri leigulóð að Þjóðhildarstíg 2. Lóðarhafi mun hreinsa öll markvirki af 
lóð eldsneytisstöðvar við Kirkjustétt og alla mengun. Ný leigulóð að Þjóðhildarstíg verður fyrir 
eina (1) eldsneytisdælu fyrir tvær (2) bifreiðar samtímis án skyggnis. Lóðir verði verðmetnar af 
óháðum löggiltum fasteignasölum og reynist lóð að Þjóðhildarstíg verðmeiri greiðir lóðarhafi 
fyrir verðmætaaukningu. Lóðarhafi skuldbindur sig til að hefja framkvæmdir við tilfærslu frá 
Kirkjustétt að Þjóðhildarstíg þegar gögn vegna eigendaskipta lóðanna liggja fyrir og jafnframt 
þegar breytt skipulag fyrir Háaleitisbraut hefur verið staðfest, nema þannig semjist um að 
framkvæmdir hefjist á fyrra tímamarki. Þegar búið er að fjarlægja búnað og rekstri hætt á 
Kirkjustétt er heimilt að taka í notkun eldsneytisdælu á Þjóðhildarstíg. Ekki er heimilt að hafa 
báðar stöðvar opnar samtímis.  
 
Knarrarvogur 2. Eldsneytisstöð verður óbreytt en lóðarhafi skuldbindur sig til að fjölga ekki 
eldneytisdælum eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við Reykjavíkurborg. 
Lóðarhafi er með leigusamning um sjálfsafgreiðslustöð við núverandi eiganda fasteigna á 
lóðinni. 

Skeifan 5. Eldsneytisstöð verður óbreytt en lóðarhafi skuldbindur sig til að fjölga ekki 
eldneytisdælum eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við Reykjavíkurborg. 
Lóðarhafi er með leigusamning um sjálfsafgreiðslustöð við núverandi eiganda fasteigna á 
lóðinni. Lóðarleigusamningur, sem gildir til 1. janúar 2056, helst óbreyttur. 
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Starengi 2. Eldsneytisstöð verður óbreytt en lóðarhafi skuldbindur sig til að fjölga ekki 
eldneytisdælum eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við Reykjavíkurborg. 
Lóðarleigusamningur, sem gildir til 1. janúar 2046, helst óbreyttur. 

Skúlagata 15. Eldsneytisstöð verður óbreytt en lóðarhafi skuldbindur sig til að fjölga ekki 
eldneytisdælum eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við Reykjavíkurborg. 
Lóðarhafi er með leigusamning um sjálfsafgreiðslustöð við eiganda lóðar til 1. júlí 2026. 

Vallargrund 3. Eldsneytisstöð verður óbreytt en lóðarhafi skuldbindur sig til að fjölga ekki 
eldneytisdælum eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við Reykjavíkurborg. Engin 
lóðarleigusamningur er í gildi fyrir lóðina. 
 
 
Með undirritun samkomulags þessa lýsir lóðarhafi því yfir að hann stefni að því að fjölga 
framboði á vistvænum orkugjöfum á þeim stöðum þar sem áfram verður rekstur 
eldsneytisstöðva í takt við komandi breytingar á orkuskiptum í samgöngum. 
 
Samkomulag þetta er með fyrirvara um samþykki borgarráðs  
 

 
 

Reykjavík, 12. janúar 2022 
 
 

__________________________________  __________________________________ 
F.h. Reykjavíkurborgar    F.h. Atlantsolíu ehf. 
með fyrirvara um samþykki borgarráðs 
 
 
 
 
 
 
Vitundarvottar að réttri dags., 
undirskrift og fjárræði aðila: 
 

__________________________________ 
Nafn og kennitala 
 

__________________________________ 
Nafn og  kennitala
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Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, vegna Reykjavíkurborgar - eignasjóðs, kt. 570480- 0149, Borgartúni 
10-12, 105 Reykjavík, annars vegar og hins vegar Atlantsolía ehf., kt. 590602-3610, Lónsbraut 2, 220 
Hafnarfirði, hér eftir nefndur lóðarhafi, gera með sér svofellt 
 
 

samkomulag vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á lóðinni 
Háaleitisbraut 12 í Reykjavík 

 
 

1. gr. 
Inngangur 

Atlantsolía ehf., lóðarhafi að lóðinni Háaleitisbraut 12, landeignanúmer L103663 og Reykjavíkurborg, 
hafa hug á frekari uppbyggingu og breyttri nýtingu á lóðinni.  
 
Af því tilefni gera Reykjavíkurborg annars vegar og Atlantsolía ehf. hins vegar með sér þetta 
samkomulag.  
 
Við Háleitisbraut 12 stendur 192,3 m2 bensínstöð með 3 dælum. Lóðin er skilgreind sem viðskipta- og 
þjónustulóð og er alls 1.911 m2 að flatarmáli samkvæmt Þjóðskrá Íslands. 
 
Nýtingu lóðarinnar verði breytt, núverandi mannvirki rifin og á henni verði reistar íbúðir í bland við 
atvinnuhúsnæði. Lagt er upp með að í nýju deiliskipulagi verði valkvætt af hálfu lóðarhafa hvort á efri 
hæðum verði íbúðar- og/eða atvinnuhúsnæði. Íbúðir verði einkum á efri hæðum. 
 
Hin fyrirhugaða uppbygging fellur undir samþykkta húsnæðisáætlun fyrir Reykjavíkurborg, sem 
samþykkt var á fundi borgarstjórnar 6. júní 2017 og almenn samningsmarkmið Reykjavíkurborgar á 
nýjum uppbyggingarsvæðum, sem samþykkt var á fundi borgarráðs 31. janúar 2019. Auk þess tekur 
samkomulag þetta mið af samþykkt Borgarráðs um „samningsmarkmið til grundvallar í viðræðum 
borgaryfirvalda við rekstraraðila og lóðarhafa bensínstöðvalóða í Reykjavík“, dags. 9. maí 2019. 
 
 

2. gr. 
Deiliskipulagsgerð og lóðarsamningur 

Lóðarhafi mun láta vinna nýja deiliskipulagstillögu fyrir lóðina Háaleitisbraut 12. Tillagan verði unnin 
í samvinnu við umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar.  
 
Reykjavíkurborg mun láta vinna breytingar á aðalskipulagi verði þörf á því. 
 
Lóðin Háaleitisbraut 12 er um 1911 m2. Gert verði ráð fyrir að lóð verði að mestu óbreytt að stærð og 
lögun eftir deiliskipulagsbreytingu. 
 
Hefðbundinn lóðaleigusamningur fyrir Háaleitisbraut 12, sem er leigulóð, verður gefinn út, þegar 
greiðsla skv. 3. gr. hefur verið greidd. Jafnframt verður núverandi lóðaleigusamningur fyrir lóðina 
felldur úr gildi en samningurinn gilti til 30. apríl 2021. 
 
Breytt fyrirkomulag lóðar, nýting, byggingarmagn og nýtt deiliskipulag fyrir Háaleitisbraut 12 er háð 
samþykki skipulags- og samgönguráðs og borgarráðs. Skoðað verði samhliða vinnu við deiliskipulag 
hvort lóð verði stækkuð enda greiði lóðarhafi markaðsverð fyrir hina stækkuðu lóð. Uppbygging á 
lóðinni taki mið af sambærilegri uppbyggingu á þéttingarreitum í Reykjavík á umliðnum árum. Aukið 
byggingarmagn á lóðinni verður skoðað samhliða breytingum á deiliskipulagi lóðar. Byggingarmagn á 
lóðinni miðast við að nýtingarhlutfall ofanjarðar taki mið af þéttingaráformum Reykjavíkurborgar í 
aðalskipulagi og nýtingu nýlegra byggingarreita innan borgarinnar í samræmi við það. 
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3. gr. 
Byggingarréttur og gatnagerðargjald 

Hugmyndir lóðarhafa gera ráð fyrir að á lóðinni verði byggð blönduð byggð íbúðarhúsnæðis og 
verslunar- og þjónustuhúsnæðis. Gert er ráð fyrir að nýting og skipulag lóðar taki mið af 
þéttingaráformum Reykjavíkurborgar í aðalskipulagi og nýtingu nýlegra uppbyggingarreita innan 
borgarinnar í samræmi við það.  
 
Vegna breyttrar hagnýtingar og aukins byggingarmagns á lóðinni mun lóðarhafi ekki greiða sérstaklega 
til Reykjavíkurborgar vegna innviða og byggingarréttar í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar um 
fækkun bensínstöðva. 
 
Lóðarhafi greiðir gatnagerðargjald og önnur lögbundin skipulags-, framkvæmda-, byggingarleyfis- og 
tengigjöld vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á lóðinni. Inneign gatnagerðargjalda kemur til frádráttar 
viðbótar gatnagerðargjaldi. 
 
Gjalddagi gatnagerðargjalds fyrir lóðina Háaleitisbraut 12 er við samþykkt embættis byggingarfulltrúa 
á byggingaráformum á viðkomandi byggingarreit og reiknast samkvæmt gildandi gjaldskrá gatnagerðar-
gjalda hverju sinni.  
 
 

4. gr. 
Sala íbúða til Félagsbústaða hf. 

Í samræmi við samningsmarkmið Reykjavíkurborgar samþykkir lóðarhafi að Félagsbústaðir hf. hafi 
kauprétt á 5% íbúðum í húsum á lóðinni. Íbúðirnar geta verið allt að þriggja herbergja. Miðað skal við í 
kaupunum að stærð einstaklings- og tveggja herbergja íbúða sé á bilinu 45-60 m2 að birtu flatarmáli að 
geymslu meðtalinni hvers stærð skal vera í samræmi við sambærilegar íbúðir, þó ekki stærri en 4 m2. 
Miðað skal við að stærð þriggja herbergja íbúða sé á bilinu 60-80 m2 að birtu flatamáli að geymslu 
meðtalinni hvers stærð skal vera í samræmi við sambærilegrar íbúðir, þó ekki stærri en 4 m2. 
Félagsbústaðir hafa val um tegund íbúða. Íbúðirnar skal afhenda tilbúnar og skal frágangur þeirra, 
efnisval og gæði vera sambærilegt við aðrar íbúðir að svipaðri stærð í sömu húsum. Bílastæði í 
bílageymslu fylgir ekki þessum íbúðum. 
 
Kaupverð hvers birts fermetra í íbúð og geymslu er umsaminn 470.000 kr. (virðisaukaskattur innifalinn). 
Framangreint kaupverð á m2 er miðað við byggingarvísitölu septembermánaðar 2019 og skal breytast í 
samræmi við þróun vísitölu þessarar frá undirskriftadegi til greiðsludags. 
 
Komi til endurskoðunar á ákvæða um verðviðmiðunum í lögum um almennar íbúðir þar til kaupréttur 
er nýttur, getur lóðarhafi farið fram á endurskoðun á fjárhæð kaupverðs skv. 2. mgr.  
 
Komi til kaupa skal kaupsamningur gerður um hverja íbúð þegar byggingarnefndarteikningar hafa verið 
samþykktar. Í kaupsamningi verða nánari ákvæði um kaupin, þ. á m. um staðsetningu íbúðanna, sem 
dreifa skal um hús á lóðinni, endanleg stærð þeirra og greiðslu kaupverð.  
 
Kaupréttur skal boðinn skriflega til Félagsbústaða samhliða því að teikningar verði lagðar inn til 
byggingarfulltrúans í Reykjavík. Kaupréttarhafi skal svara því innan 45 daga frá því að kauprétturinn er 
boðinn hvort hann ætli að nýta sér hann.  
 
 

5. gr. 
Kvöð um leiguíbúðir o.fl. 

Í samræmi við áform Reykjavíkurborgar um félagslega blöndun verður sú kvöð á lóðinni að 20% íbúða 
skuli vera leiguíbúðir, stúdentaíbúðir, leiguíbúðir Félagsbústaða hf., búseturéttaríbúðir og/eða íbúðir 
fyrir aldraða. Þær íbúðir sem Félagsbústaðir hafa kauprétt að, sbr. 4. gr., eru hluti þessara íbúða.  
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Þessa skal getið í deiliskipulagstillögu og útbúin skal sérstök yfirlýsing sem þinglýst verður sem kvöð á 
núverandi lóð. Í eignaskiptayfirlýsingu skal skilgreint hvaða íbúðir falli undir þessa kvöð. og skal 
sérstakri kvöð þinglýst á þær íbúðir. 
 
 

6. gr. 
Listskreyting 

Aðilar eru sammála um að veitt verðir sérstöku fé til listskreytinga í almenningsrýmum á svæðinu eða 
á húsum á skipulagsreitnum. Hlutdeild lóðarhafa til listskreytinga verður kr. 1.000.000. 
Reykjavíkurborg skuldbindur sig til að leggja fram jafnháa fjárhæð til listskreytingar á skipu-
lagssvæðinu. Samráð skal haft um val og útfærslu á listskreytingum. 
 
 

7. gr. 
Framsal 

Lóðarhafa er óheimilt að framselja lóðarréttindi að lóðinni Háaleitisbraut 12, landeignanúmer L103663 
áður en greiðslur samkvæmt 3. og 6. gr. hafa verið greiddar. 
 
Kvöð um að framsal er óheimilt nema að fenginni staðfestingu Reykjavíkurborgar á nýjum framsalshafa. 
Þessa skal getið á veðbandayfirliti fasteignarinnar með sérstakri yfirlýsingu til þinglýsingar 
Háaleitisbraut 12, landeignanúmer L103663. 
 
 

8. gr. 
Uppsögn 

Lóðarhafi leggi fram tillögu að deiliskipulagi lóðar innan tveggja ára frá undirritun samkomulags þessa. 
Náist ekki samkomulag um þá tillögu skulu aðilar leita allra mögulegra leiða til þess að ná samkomulagi 
um deiliskipulag lóðar enda taki tillaga mið af þéttingaráformum Reykjavíkurborgar í aðalskipulagi í 
samræmi við nýhönnuð hverfi borgarinnar. Hafi nýtt deiliskipulag ekki verið staðfest innan tveggja ára 
frá því að tillaga lóðarhafa var lögð fram er hvorum aðila um sig heimilt einhliða að segja því upp með 
þriggja mánaða fyrirvara. 

Hafi nýtt deiliskipulag ekki verið samþykkt á lóðinni innan ofangreinds tímamarks, vegna atvika sem 
ekki má rekja til lóðarhafa, munu aðilar taka upp viðræður um endurskoðun á tímamarkinu. Sama gildir 
ef samþykkt deiliskipulag er í kæruferli þegar tímamörkin eru liðin.  

 
9. gr. 

Lagnir 
Komi til þess vegna stækkunar og uppbyggingar á lóðinni Háaleitisbraut 12 að flytja þurfi spennistöð 
eða lagnir veitustofnanna skal lóðarhafi bera kostnað við þann flutning.  
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Heimilt er að þinglýsa samkomulagi þessu á lóðina Háaleitisbraut 12, landeignanúmer L103663. 
 
Samkomulag þetta er með fyrirvara um samþykki borgarráðs.  
 
 
 

Reykjavík, 12. janúar 2022 
 
 

 
__________________________________ 
F.h. Reykjavíkurborgar 
með fyrirvara um samþykki borgarráðs 

 
__________________________________ 
F.h. Atlantsolíu ehf. 

          

 
Vitundarvottar að réttri dags., 
undirskrift og fjárræði aðila: 
 
 

__________________________________ 
Nafn og kennitala    

__________________________________ 
Nafn og kennitala
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Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, vegna Reykjavíkurborgar - eignasjóðs, kt. 570480- 0149, 
Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík, annars vegar og hins vegar Orkunni IS ehf. kt. 680319-0730 
(hér eftir nefnd Orkan), Borgartúni 26, 105 Reykjavík f.h. Dælunnar ehf., kt. 460918-0570 og 
Löður ehf. kt. 580912-0280, Fiskislóð 29, 101 Reykjavík hér eftir sameiginlega nefndir 
lóðarhafar gera með sér  
 

rammasamkomulag vegna fyrirhugaðrar breytinga á aðstöðu 
eldsneytisstöðva Orkunnar fh. Dælunnar ehf. 

 
1. gr. 

Inngangur 
Á síðustu árum hefur Reykjavíkurborg sett fram ákveðin markmið um fækkun eldsneytisstöðva 
innan þéttbýlis borgarinnar. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 eru sett fram skýr 
stefnuákvæði sem eiga að sporna við fjölgun eldsneytisstöðva og markmið sem miða að því að 
draga úr landrýmisþörf eldsneytisstöðvanna. Í Loftlagsstefnu Reykjavíkurborgar, sem 
samþykkt var árið 2016, eru sett fram ákveðnari markmið um fækkun eldsneytisstöðva, til að 
undirstrika enn frekar mikilvægi vistvænni ferðamáta og komandi orkuskipti í bílasamgöngum. 
Í Loftslagsstefnunni er einnig lagt til að þróaðir verði hvatar til að fækka stöðvum. 
 
Á fundi borgarráðs þann 9. maí 2019 var lögð fram og samþykkt tillaga borgastjóra um 
samningsmarkmið, sem leggja skal til grundvallar í viðræðum Reykjavíkurborgar við 
rekstraraðila og lóðarhafa eldsneytisstöðva í Reykjavík. Á fundinum var lagt fram og samþykkt 
drög að erindisbréfi samningarnefndar Reykjavíkurborgar vegna viðræðna við rekstraraðila og 
lóðarhafa bensínstöðvalóða í Reykjavík. 
 
 

2. gr. 
Staða lóðarmála Orkunnar /Dælunnar ehf. í byrjun árs 2021. 

Dælan ehf. var með í rekstri á árinu 2021 innan borgarmarka Reykjavíkur þrjár 
eldsneytisstöðvar sem núna eru reknar undir merkjum Orkunnar. 

• Í Fellsmúla 30 hefur Orkan á leigu hjá Festi hf. aðstöðu fyrir sjálfsafgreiðslustöð þar 
sem voru 2 dælur fyrir 4 bifreiðir samtímis. 

• Á Stekkjarbakka 2 hefur Orkan á leigu hjá Fastherja ehf. aðstöðu fyrir 
sjálfsafgreiðslustöð þar sem voru 2 dælur fyrir 4 bifreiðir samtímis. 

• Í vatnagörðum 40 hefur Orkan á leigu hjá Festi hf. aðstöðu fyrir sjálfsafgreiðslustöð þar 
sem voru 2 dælur fyrir 4 bifreiðir samtímis. 

 
 

3. gr. 
Breytingar á lóðarmálum Orkunnar /Dælunnar ehf. 

• Fellsmúli 30. Orkan/Dælan ehf. hefur þegar fækkað um eina dælu fyrir 2 bíla samtímis 
þannig að núverandi staða er einn dæla fyrir 2 bíla samtímis og rekur hana nú undir 
nafni Orkunnar. Skeljungur/Dælan mun hætta rekstri eldsneytisstöðvar í Fellsmúla 
þegar eldsneytisdælur við Lambhagaveg verða opnaðar.  Aðilar eru sammála um að 
stefna að því að það verði ekki síðar en 1. janúar 2024. Ekki er heimilt að hafa báðar 
stöðvar opnar samtímis.  
 

• Stekkjarbakki 2. Orkan./Dælan ehf. hefur þegar fækkað um eina dælu fyrir 2 bíla 
samtímis þannig að núverandi staða er einn dæla fyrir 2 bíla samtímis og rekur hana nú 
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undir nafni Orkunnar. Eldsneytisstöð verður óbreytt en lóðarhafi skuldbindur sig til að 
fjölga ekki eldsneytisdælum eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við 
Reykjavíkurborg. 
 

• Vatnagarðar 40. Orkan/Dælan ehf. hefur þegar fækkað dælu um eina fyrir 2 bíla 
samtímis þannig að núverandi staða er einn dæla fyrir 2 bíla samtímis og rekur hana nú 
undir nafni Orkunnar. Eldsneytisstöð verður óbreytt en lóðarhafi skuldbindur sig til að 
fjölga ekki eldsneytisdælum eða auka afköst þeirra án sérstaks samkomulags við 
Reykjavíkurborg. 
 

• Lambhagavegur 12. Löður ehf. mun heimila Orkunni að setja upp á lóð sinni að 
Lambhagavegi 12 eina eldneytisdælu fyrir 2 bifreiðar samtímis ásamt einni hraðdælu 
eingöngu fyrir stærri bíla og tæki enda mun lóðarhafi láta vinna breytingu að 
deiliskipulagi til að koma á móts við þarfir Orkunnar. Gert verði ráð fyrir 
sjálfsafgreiðslustöð á Lambhagavegi 12. Ekki er heimilt að taka í notkun 
eldsneytisdælur við Lambhagaveg fyrr en eldsneytissölu við Fellsmúla hefur verið 
lokað sbr. fyrsta málsgrein gr. 3. Ekki er heimilt að hafa báðar stöðvar opnar samtímis. 
Sjá sérstakt samkomulagi um lóðina. 

 
 
Samkomulag þetta er gert samhliða því að Reykjavíkurborg og Löður undirrita „Samkomulag 
um uppbyggingu að Lambhagavegi“.   Hafi breytingar á skipulagi, sem m.a. heimila rekstur á 
eldsneytisstöð, ekki  ná fram að ganga fyrir 1. nóvember 2023 þá er hvorum aðila um sig heimilt 
að segja samningi þessum upp með þriggja mánaðar fyrirvara. 
 
Með undirritun samkomulags þessa lýsir lóðarhafi því yfir að hann stefni að því að fjölga 
framboði á vistvænum orkugjöfum á þeim stöðum þar sem áfram verður rekstur 
eldsneytisstöðva í takt við komandi breytingar á orkuskiptum í samgöngum. 
 

 
Reykjavík, xxx. janúar 2022 

 
 
 
__________________________________ 
F.h. Orkunnar IS ehf. ehf. vegna Dælunnar 
ehf. 

 
__________________________________ 
F.h. Löðurs ehf. 

__________________________________ 
F.h. Reykjavíkurborgar 

með fyrirvara um samþykki borgarráðs 
 
 
Vitundarvottar að réttri 
dags., undirskrift og fjárræði aðila: 
 
__________________________________ 
Kt. 

 
_________________________________ 
Kt. 
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Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, vegna Reykjavíkurborgar - eignasjóðs, kt. 570480- 0149, 
Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík, annars vegar og hins vegar Löður ehf. hf., kt. 580912-0280, 
Fiskislóð 29, 101 Reykjavík, hér eftir nefndur lóðarhafi, gera með sér svofellt 
 
 

samkomulag vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á lóðinni 
Lambhagavegi 12 í Reykjavík 

 
 

1. gr. 
Inngangur 

Löður ehf., lóðarhafi að lóðinni Lambhagavegi 12, landeignanúmer L216925, hefur hug á 
frekari uppbyggingu og breyttri nýtingu á lóðinni.  
 
Af því tilefni gera Löður ehf. annars vegar og Reykjavíkurborg hins vegar með sér samkomulag 
þetta.  
 
Lóðin Lambhagavegur 12 er óbyggð. Stærð lóðar er 3.918 m2 samkv. þjóðskrá. 
Heimilt byggingarmagn samkvæmt deiliskipulagi er 1.030 m2. 
 
Samkvæmt hugmyndum lóðarhafa að uppbyggingu á  lóðinni er að byggð verði bílaþvottastöð 
með einni eldsneytisdælu til þjónustu fyrir tvær bifreiðar samtímis ásamt einni hraðdælu 
eingöngu fyrir stærri bíla og tæki. 
 
 

2. gr. 
Deiliskipulagsgerð og lóðarsamningur 

Lóðarhafi mun láta vinna nýja deiliskipulagstillögu fyrir lóðina Lambahagvegur 12 vegna 
uppbyggingar sem miðar að því að á lóðinni verði bílaþvottastöð og eldsneytisdælur. Tillagan 
verði unnin í samvinnu við umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar. 
 
Reykjavíkurborg mun láta vinna breytingar á aðalskipulagi verði þörf á því. 
 
Lóðin Lambhagavegur 12 er 3.918 m2. Gert verði ráð fyrir að lóð verði að mestu óbreytt að 
stærð og lögun eftir deiliskipulagsbreytingu.  
 
Löður ehf. mun heimila Orkunni IS ehf. að setja upp á lóð sinni að Lambhagavegi 12 eina 
eldneytisdælu fyrir 2 bifreiðar samtímis ásamt einni hraðdælu eingöngu fyrir stærri bíla og tæki 
enda mun lóðarhafi láta vinna breytingu að deiliskipulagi til að koma á móts við þarfir Orkunnar 
IS ehf.  Gert verði ráð fyrir sjálfsafgreiðslustöð.  
Reykjavíkurborg mun vinna að því í samvinnu við lóðarhafa að fá heimild til rekstur 
eldsneytisstöðvar fyrir eldsneytisdælur. Verði því ekki viðkomið getur lóðarhafi sagt upp 
samkomulagi þessu með þriggja mánaða fyrirvara. 
 
Búið er að gefa út lóðarleigusamning sem gildir í 50 ár frá 1. ágúst 2018. Hefðbundinn 
lóðaleigusamningur fyrir Lambhagaveg 12, sem er leigulóð, verður gefinn út á ný komi til þess 
að lóðarfi óski eftir að koma fyrir eldsneytisdælum með ákvæði um að heimild fyrir 
eldsneytisdælu verði bundin við 20 ár.  
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Breytt fyrirkomulag lóðar, nýting, byggingarmagn og nýtt deiliskipulag fyrir Lambahagaveg 
12 er háð samþykki skipulags- og samgönguráðs og borgarráðs. 
 

4. gr. 
Uppsögn 

Lóðarhafi mun leggja fram tillögu að deiliskipulagi lóðar innan árs frá undirritun samkomulags 
þessa. Hafi nýtt deiliskipulag ekki verið staðfest innan tveggja ára frá því að tillaga lóðarhafa 
var lögð fram er hvorum aðila um sig heimilt einhliða að segja samkomulagi þessu upp með 
þriggja mánaða fyrirvara. 
 
 

5. gr. 
Lagnir 

Komi til þess vegna breytinga og uppbyggingar á lóðinni Lambhagavegs 12 að flytja þurfi 
spennistöð eða lagnir veitustofnanna skal lóðarhafi bera kostnað við þann flutning.  
 
Heimilt er að þinglýsa samkomulagi þessu á lóðina Lambhagaveg 12, landeignanúmer 
L216925. 
 
 

 
Reykjavík, xxx. janúar 2022 

 
 

 
__________________________________ 
F.h. Reykjavíkurborgar 
með fyrirvara um samþykki borgarráðs 

 
__________________________________ 
F.h. Löðurs ehf.

Vitundarvottar að réttri 
dags., undirskrift og fjárræði aðila: 
 
 

__________________________________ 
Kt. 

__________________________________ 
Kt
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