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Borgarráð

Bræðraborgarstígur 2 og Bakkastígur 8,  framlenging framkvæmdafresta. 

Lagt er til að borgarráð samþykki að veita Rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni - Safnaðar 
Moskvu-Patriarkatsins, Öldugötu 44, 101 Reykjavík,  tveggja ára viðbótarfrest til að hefja 
framkvæmdir við byggingu kirkju á lóðunum Bræðraborgarstíg 2 og Bakkastíg 8. Samhliða færist 
frestur til að ljúka framkvæmdum um tvö ár. 

Greinargerð: 
Rússneska rétttrúnaðarkirkjan fékk úthlutað lóð þann 2. október 2008 fyrir byggingu kirkju og var 
gerður  lóðarleigusamningur þann 29. apríl 2011 um lóðirnar Bræðraborgarstíg 2 og Bakkastíg 8 með 
landeignanúmerin L217347 og L217348. Í þeim er að finna ákvæði um framkvæmdafresti. Vegna 
breytinga á deiliskipulagi sem tók gildi í B-deild Stjórnartíðinda þann 3. febrúar 2014 var ekki unnt að 
hefja hönnun kirkjunnar fyrr en árið 2014. Eftir að hönnun hófst kom í ljós að breyta þurfti 
deiliskipulagi vegna breyttrar legu byggingarreits fyrir kirkjuna. Af þessum sökum heimilaði 
borgarráð á fundi sínum þann 31. janúar 2019 að framlengja framkvæmdafrest á þann veg að frestur 
til að hefja framkvæmdir á lóðinni var gefinn til 31. janúar 2021. Breyting á deiliskipulagi fyrir 
lóðirnar m.a. þar sem umfang og hæðir kirkjunnar var minnkað ásamt því að kirkjuturn var 
lækkaður, var  samþykkt á fundi borgarráðs þann 21. nóvember sl. og því ljóst að skammur tími 
var til stefnu. Rússneska rétttrúnaðarkirkjan óskar nú eftir frekari framlengingu 
framkvæmdafresta vegna þeirra áhrifa sem heimsfaraldur af völdum Covid-19 hefur haft á 
framþróun verkefnisins og aðkomu fjárfesta að verkefninu.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:
Lóðarleigusamningar fyrir Bakkasstíg 8 og Bræðraborgarstíg 2 dags. 29. apríl 2011
Breyting á lóðarleigusamningum dags. 20. febrúar 2019
Bréf Rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar, Söfnuður Moskvu-Patríarkatsins í Reykjavík dags. 22. janúar 2021



















☦ 

Rússneska rétttrúnaðarkirkjan 
Söfnuður Moskvu-Patríarkatsins í Reykjavík (Ísland) 

Öldugötu 44  Kt.670901-2110  tel. (+354) 699-12-12 

101 Reykjavík IBAN: IS65 0101 3871 2798 6709 0121 10 fax. (+354) 517-93-77 

ICELAND    e-mail: info@orthodox.is  
 

 

 

 

Mr. Dagur B. Eggertsson 

Mayor of Reykjavik City 

 

Reykjavík, 22.01.2021 

Dear Dagur, 

 

On behalf of Söfnuður Moskvu-Patríarkatsins í Reykjavík I express our heartfelt 

gratitude for the congratulations on the occasion of Christmas and New Year, and also 

congratulate you on the traditional Icelandic feast of bóndadagur. 

I sincerely thank you for the approval of the new construction plan of the plots 

Mýrargata 21 and 23 dedicated for the Orthodox Church and the Russian Cultural-

Spiritual Centre to be. 

We believe that the new design meets the wishes of our neighbours. 

Unfortunately, the COVID-19 has changed our life dramatically. Living in Iceland, 

we all work together to support each other and overcome the consequences of the losses 

caused by the virus. We all remember the terrible tragedy in Landakot hospital last 

autumn, when 46 patients became infected and 10 of them passed away. I work in 

Landakot as a býtibúr and from my own experience of everyday work in the COVID-

contaminated zone I have seen how difficult it was. But mutual support and faith gave us 

strength. 

Coronavirus disrupted our plans concerning constructing process too. We have lost 

our main sponsor of project due to the COVID-19 pandemic. 

Nevertheless, we have now started to search for a new sponsor and we have reached 

rather optimistic results. We have established close cooperation with Icelandic architect 

and engineering companies in preparing the documentation required to start construction 

process. But this process takes time.  

Therefore we kindly ask for extension of the deadline of beginning construction 

work for 2 years.  

I believe that thanks to a positive response to our request, together we will be able 

to overcome the dire consequences caused by the pandemic. 

 

Yours in Christ, 

 
archpriest Timur Zolotuskiy 

Dean of the St. Nicholas Russian Orthodox Parish in Iceland 

mailto:info@orthodox.is

	Svunta - Bræðraborgastígur
	lls. B2 -2011
	Lls. B8 -2011
	Viðauki við lls
	Erindi dags. 22.01.2021 með ósk um frest

