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Borgarráð

       

Öskjuhlíð – Lóðarvilyrði til Bak-Hjalla ehf.

Óskað er eftir að borgarráð veiti Bak-Hjöllum ehf., kt. 480609-1150, Vífilsstaðavegi 123, 210 

Garðabæ, vilyrði fyrir um 5.965 m
2
 lóð ásamt um 1.950 m

2
 byggingarrétti í Öskjuhlíð undir 

skólahúsnæði, lóð merkt B á afstöðumynd dags. 12. febrúar 2021, með fyrirvara um samþykki og 
staðfestingu á deiliskipulagi fyrir lóðina sem heimilar byggingu leik- og grunnskóla.

Greinargerð: 

Lóðarvilyrðið byggir á samkomulagi, dags. 2. september 2009, milli Reykjavíkurborgar, Háskólans í 
Reykjavík og Hjallastefnunnar ehf., þar sem m.a. kemur fram að Reykjavíkurborg muni, í samræmi 
við áherslur skóla- og skipulagsyfirvalda, beita sér fyrir því að Hjallastefnan fái úthlutað lóð sem 
hentar starfseminni, í samræmi við þann vilja sem endurspeglast í viljayfirlýsingu aðila, dags. 10. 
september 2008. Í talsverðan tíma hafa Hjallastefnan og Reykjavíkurborg átt í viðræðum um lausn á 
lóðarmálum skólans án þess að niðurstaða hafi fengist. Nú liggur fyrir tillaga að hugsanlegum 
staðsetningum í Öskuhlíð, sjá afstöðumynd í fylgiskjali nr. 3. 

Ef lóð undir skólahúsnæði verður samþykkt í deiliskipulagi verður lóðinni úthlutað með þeirri kvöð 
að lóðin verði eingöngu leigð undir húsnæði til skólareksturs, önnur starfsemi er eigi heimiluð á 
lóðinni nema með fengnu samþykki borgarráðs.

Gatnagerðargjöld greiðast samkvæmt gjaldskrá Reykjavíkurborgar. Gatnagerðargjöld skulu innt af 
hendi innan 45 daga frá samþykkt borgarráðs um úthlutun lóðarinnar. Komi til þess að önnur 
starfsemi en skólarekstur verði heimiluð á lóðinni að ósk lóðarhafa skal lóðarhafi greiða fyrir 
byggingarrétt lóðarinnar samkvæmt meðaltali verðmats tveggja löggiltra fasteignasala. 

Reykjavíkurborg skal eiga forkaupsrétt að mannvirkjum á lóðinni og tilheyrandi lóðarréttindum. Skal 
þessarar kvaðar getið í lóðarleigusamningi og henni þinglýst. 

Nánari lóðarskilmálar verða settir í úthlutunarbréf og lóðarleigusamning.

Komi til þess að deiliskipulag taki ekki gildi fyrir umrædda lóð í Öskjuhlíð undir skólahúsnæði innan 
tveggja ára frá samþykki borgarráðs fyrir lóðarvilyrði þessu, fellur það niður. Sama gildir ef ekki er 
óskað eftir úthlutun lóðarinnar innan árs frá gildistöku deiliskipulags fyrir lóðina.



Þorsteinn Gunnarsson
borgarritari

     

Hjálagt:
1. Viljayfirlýsing, dags. 10. september 2008.
2. Samkomulag milli Reykjavíkurborgar, Háskólans í Reykjavík og Hjallastefnunnar ehf., dags. 2. september 
2009.
3. Afstöðumynd, skólalóð í Öskjuhlíð, dags. 12. febrúar 2021. 
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