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Umsókn um breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina Borgartún 34-36 var samþykkt til auglýsingar í Skipulags- 

og samgönguráði, 30. júní 2021. Lóðarhafi og Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara hafa verið í samtali 

og samningaviðræðum með haustinu.  

Samhliða en óskilt því samtali hefur hönnun byggingarinnar haldið áfram og áformin gerjast og þróast 

eftir því sem umræður og hönnun hafa leitt af sér betri lausnir. Óskað eftir því að tvö atriði í  

deiliskipulaginu verði tekin til endurskoðunar, auk breytinga á textalýsingu.  

 

1. Fækkun íbúða úr 102 í 100.  

Breyting þessi hefur í för með sér aukna meðalstærðar íbúða, fækkun bílastæða, minni umferð 

og ágang almennt. Brúttó meðalstærð íbúða eykst um 2,8 m2. 

 

2. Bætt aðgengi með hækkun byggingar - 20 cm á hæð, 165 cm alls.  

Í fyrri deiliskipulagstillögu er gert ráð fyrir að salarhæð sé 3,0 metrar, auk aukinnar lofthæðar á 1. 

og efstu hæð. Slík lofthæð telst vegleg í sögulegu samhengi. Form og eðli byggingarinnar krefst 

þess að betur sé í lagt. Byggingin stallast úr 4. í 8. hæðir og við það myndast suðurvísandi 

þaksvalir sem auka notkunarmöguleika byggingarinnar og brjóta upp og lífga ásýndina.  

Sé salarhæð byggingarinnar 300 cm þarf að stíga upp úr íbúðum á þaksvalirnar, þar sem 

einangrun og veðurkápa þaksins leggst ofan á plötuna. Þá eru þaksvalirnar ekki hindrunarlaus 

flóttaleið í bruna og óaðgengilegar ýmsum hópum fatlaðra einsaklinga s.s. fólki í hjólastól. Sbr. 

skýringarmynd 1.  

Með því að hækka salarhæðina í 320 cm geta gólf íbúða og yfirborð þaksvala verið í plani. 

Þannig má lækka plötuna undir svölunum og leggja einangrun og veðurkápu þar í. Lofthæð 

íbúðanna þar fyrir neðan er þó enn 261cm og útganga óhindruð á svalir. Sbr. skýringarmynd 2. 

 Næsta síða: Skýringarmynd 1. og 2. ásamt samanburði kótasetningar deiliskipulagstillagna.  

Andakt  Arkitektar 

Brúarvogi 1-3, 2. hæð 

104 Reykjavík – IS 
gunnar@andark.is 

 

 

BORGARTÚN 34-36: DEILISKIPULAGSBREYTING 







Breytingar þessar koma allar fram í meðfylgjandi deiliskipulagsuppdrætti, með skýringum. 

Óskað er eftir því að breytingar þessar verði metnar sem innlegg í mál sem enn er í gangi, frekar en að 

um nýtt mál sé að ræða. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

Gunnar Sigurðsson, arkitekt FAÍ  

andakt arkitektar  

gunnar@andark. is   

s. 419 4800 / 692 1251 
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USK Skipulag

Frá: Willy Kristensen 

Sent: laugardagur, 18. júní 2022 18:26

Til: USK Skipulag

Efni: Borgartún. Ekki byggja hærra en 6 hæðir

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir

Flaggstaða: Flaggað

Komdu sæl! 
 
Ég, Edgar Willy Kristensen, kennitala , eigandi íbúðar 101, Sóltún 30, 105 Reykjavík, hef þessa skoðun og 
mótmæli: 
 
Ég undirritaður íbúi við Sóltún í Reykjavík mótmæli þeim ráðagerðum að reisa átta hæða blokk á lóð fyrir framan 
Sóltún 30 og bak við Hótel Cabin Borgartúni 32 í Reykjavík.  
Ég tel að svo há bygging og margar íbúðir skapi óviðunandi þrengsli af ýmsu tagi fyrir þá sem þegar búa á þessu 
svæði. Ég óska eftir að ekki verði reist hærri bygging en sex hæðir á umræddri lóð.  
Ég sem set hér nafn mitt og kennitölu á þetta mótmælaskjal óska eftir að endurskoðað verði byggingarleyfi og 
ráðgerð bygging verði lækkuð að minnsta kosti um tvær hæðir.  
 
-- 
Bestu kveðjur 
Willy Kristensen 
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USK Skipulag

Frá: Erna Pomrenke 

Sent: sunnudagur, 19. júní 2022 16:12

Til: USK Skipulag

Efni: Fyrirhuguð blokk aftan við Hótel Cabin

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir

Flaggstaða: Flaggað

Við undirritaðir íbúar við Sóltún í Reykjavík mótmælum þeim ráðagerðum að reisa átta hæða blokk á lóð 
fyrir framan Sóltún 30 og bak við Hótel Cabin Borgartúni 32 í Reykjavík.  
Við teljum að svo há bygging og margar íbúðir skapi óviðunandi þrengsli af ýmsu tagi fyrir þá sem þegar 
búa á þessu svæði. Við óskum eftir að ekki verði reist hærri bygging en sex hæðir á umræddri lóð.  
Við sem setjum hér nöfn okkar og kennitölur á þetta mótmælaskjal óskum eftir að endurskoðað verði 
byggingarleyfi og ráðgerð bygging verði lækkuð að minnsta kosti um tvær hæðir 
Virðingarfyllst, 
 

Erna Hákonardóttir Pomrenke  

Gernot S Pomrenke                  

Sóltún 30 #402 

Reykjavík. 
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USK Skipulag

Frá: Björn Snæbjörnsson 

Sent: sunnudagur, 19. júní 2022 17:44

Til: USK Skipulag

Efni: FW: Sóltún 30 / Borgartún 34-36

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir

Flaggstaða: Flaggað

 

 

Við undirritaður eigendur við Sóltún í Reykjavík mótmælum þeim ráðagerðum að reisa átta hæða blokk á lóð fyrir 

framan Sóltún 30 og bak við Hótel Cabin Borgartúni 32 í Reykjavík.  

Við teljum að svo há bygging og margar íbúðir skapi óviðunandi þrengsli af ýmsu tagi fyrir þá sem þegar búa á þessu 

svæði. Við óskum eftir að ekki verði reist hærri bygging en sex hæðir á umræddri lóð.  

Við sem setjum hér nöfn okkar og kennitölur á þetta mótmælaskjal óskum eftir að endurskoðað verði byggingarleyfi 

og ráðgerð bygging verði lækkuð að minnsta kosti um tvær hæðir.  

 

Virðingarfyllst  

F.H Einingar-Iðju sem á 2 íbúðir í Sóltúni 30. 

 

Björn Snæbjörnsson formaður. 
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USK Skipulag

Frá: Helga Þórný Albertsdóttir 

Sent: sunnudagur, 19. júní 2022 19:44

Til: USK Skipulag

Efni: vegna framkvæmda við Sóltún 32

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir

Flaggstaða: Flaggað

Við undirritaðir íbúar við Sóltún í Reykjavík mótmælum þeim ráðagerðum að reisa átta hæða blokk á lóð fyrir framan 

Sóltún 30 og bak við Hótel Cabin Borgartúni 32 í Reykjavík.  

Við teljum að svo há bygging og margar íbúðir skapi óviðunandi þrengsli af ýmsu tagi fyrir þá sem þegar búa á þessu 

svæði. Við óskum eftir að ekki verði reist hærri bygging en sex hæðir á umræddri lóð.  

Við sem setjum hér nöfn okkar og kennitölur á þetta mótmælaskjal óskum eftir að endurskoðað verði byggingarleyfi 

og ráðgerð bygging verði lækkuð að minnsta kosti um tvær hæðir.  

 

Kveðja, 

Helga Þórný Albertsdóttir 

Sóltún 30 - íbúð 607 
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USK Skipulag

Frá: Ragnheiður Ása Ingvarsdóttir 
Sent: mánudagur, 20. júní 2022 10:49
Til: USK Skipulag
Efni: Mótmæli vegna fyrirhugaðar byggingar norðan meginn við Sóltún 30 

Við undirritaðir íbúar við Sóltún í Reykjavík mótmælum þeim ráðagerðum að reisa átta hæða blokk á lóð fyrir framan 
Sóltún 30 og bak við Hótel Cabin Borgartúni 32 í Reykjavík.  
Við teljum að svo há bygging og margar íbúðir skapi óviðunandi þrengsli af ýmsu tagi fyrir þá sem þegar búa á þessu 
svæði. Við óskum eftir að ekki verði reist hærri bygging en sex hæðir á umræddri lóð.  
Við sem setjum hér nöfn okkar og kennitölur á þetta mótmælaskjal óskum eftir að endurskoðað verði byggingarleyfi 
og ráðgerð bygging verði lækkuð að minnsta kosti um tvær hæðir.  
 
Virðingarfyllst. 
Fyrir hönd FOS-Vest kt. 451275-1359  
Ragnheiður Ása Ingvarsdóttir 
 

 
 
Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum Kt. 451275-1359. Aðalstræti 24. 400 (Ísafjörður. 
sími: 456-4407. netfang: fosvest@fosvest.is heimasíða: www.fosvest.is 

Innihald þessa tölvupósts er trúnaðarmál og aðeins ætlað því fyrirtæki/stofnun og/eða einstaklingi sem 
hann er áritaður og öðrum þeim er heimild hafa til að skoða hann. Ef um mistök í  póstsendingu er að ræða 
ertu vinsamlegast beðin(n) um að láta sendanda vita og eyða póstinum strax. Efni tölvupóstsins og 
viðhengi eru á ábyrgð sendanda ef tengist ekki starfsemi félagsins. 
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USK Skipulag

Frá: Bessi Skírnisson 

Sent: þriðjudagur, 21. júní 2022 21:23

Til: USK Skipulag

Efni: Sóltún 30/ Borgartún 34-36

Við undirritaðir eigendur íbúðar 202 við Sóltún 30 í Reykjavík mótmælum þeim ráðagerðum að reisa átta hæða blokk 

á lóð fyrir framan Sóltún 30 og bak við Hótel Cabin Borgartúni 32 í Reykjavík.  

Við teljum að svo há bygging og margar íbúðir skapi óviðunandi þrengsli af ýmsu tagi fyrir þá sem þegar búa á þessu 

svæði. Við óskum eftir að ekki verði reist hærri bygging en sex hæðir á umræddri lóð.  

Við sem setjum hér nöfn okkar og kennitölur á þetta mótmælaskjal óskum eftir að endurskoðað verði byggingarleyfi 

og ráðgerð bygging verði lækkuð að minnsta kosti um tvær hæðir. 

 

Bessi Skírnisson, kt.:  

Eiríksína Þorsteinsdóttir, kt.:  
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USK Skipulag

Frá: Klemens Sigurðsson 

Sent: miðvikudagur, 22. júní 2022 12:36

Til: USK Skipulag

Efni: Athugasemdir vegna fyrirhugaðrar  byggingar við Borgartún 34-36

Reykjavík 22.06.2022 

 

 

 

 

Til þess er málið varðar. 

 

Við undirritaðir íbúar við Sóltún 30 í Reykjavík, mótmælum þeim ráðagerðum að reisa átta hæða blokk á lóð fyrir 

framan Sóltún 30 og bak við Hótel Cabin Borgartúni 32 í Reykjavík.  

Við teljum að svo há bygging og margar íbúðir skapi óviðunandi þrengsli af ýmsu tagi fyrir þá sem þegar búa á þessu 

svæði. 

Við óskum eftir að ekki verði reist hærri bygging en sex hæðir á umræddri lóð.  

 

Virðingarfyllst. 

 

Klemens Sigurðsson 

 

 

Halldóra Halldórsdóttir 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sent frá Póstur fyrir Windows 
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USK Skipulag

Frá:

Sent: miðvikudagur, 22. júní 2022 14:20

Til: USK Skipulag

Efni: mótmælum ráðagerðum framkvæmdum

 

Hér með tilkynnist að Birna Jensdóttir kt  og Hjalti Egilsson kt mótmæla alfarið þeim 

framkvæmdum sem fyrirhugaðar eru á lóð fyrir framan Sóltún 30 og bak við Hótel Cabin Borgartúni 32 í Reykjavík.  

Undirrituð eru eigendur að íbúð 604 á 6. hæð. Ekki eingöngu er of lítið svæði til framkvæmdar af þessu tagi á milli 

Sóltúns 30 og hótelsins, heldur hverfur þessi litla sjávarsýn sem fylgdi með íbúðarkaupum undirritaðra á Sóltúni 30.  

Undirrituð vilja jafnframt lýsa yfir stuðningi við undirskriftarsöfnun annarra íbúa við Sóltún 30 og setja nafn sitt og 

kennitölur við eftirfarandi texta: 

"Við undirritaðir íbúar við Sóltún í Reykjavík mótmælum þeim ráðagerðum að reisa átta hæða blokk á lóð fyrir 

framan Sóltún 30 og bak við Hótel Cabin Borgartúni 32 í Reykjavík.  

Við teljum að svo há bygging og margar íbúðir skapi óviðunandi þrengsli af ýmsu tagi fyrir þá sem þegar búa á þessu 

svæði. Við óskum eftir að ekki verði reist hærri bygging en sex hæðir á umræddri lóð.  

Við sem setjum hér nöfn okkar og kennitölur á þetta mótmælaskjal óskum eftir að endurskoðað verði byggingarleyfi 

og ráðgerð bygging verði lækkuð að minnsta kosti um tvær hæðir. " 

 

Það skal tekið fram að undirrituð mótmæla alfarið öllum framkvæmdum sem skapa frekari þrengsli eða skyggja 

frekar á útsýni frá íbúð 604. Eins verður leitað til löglærðra eftirleiðis. 

 

Kveðja, 

Hjalti Egilsson og Birna Jensdóttir 

Seljavöllum 

781 Hornafirði 

 

s  

 

Gsm  
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USK Skipulag

Frá: Dýrfinna Sigurjónsdóttir 

Sent: fimmtudagur, 23. júní 2022 16:49

Til: USK Skipulag

Efni: Skipulag/Borgartún 34-36

Til þess er málið varðar, 

 

Við undirrituð mótmælum harðlega þeim ráðagerðum að reisa fyrirhugaða íbúðablokk á lóð í Borgartúni 

34-36 í Reykjavík. 

Við teljum m.a. að svo há og umfangsmikil bygging og margar íbúðir skapi óviðunandi þrengsli af ýmsu tagi 

fyrir þá sem þegar búa á þessu svæði. Byggingin mun og skerða útsýni margra íbúa í Sóltúni að ekki sé 

minnst á innflæði birtu. Það er hrein og bein skerðing á lífsgæðum. Margur myndi og telja að svæðið sé nú 

þegar fullbyggt/setið og er þá vísað til mikils fjölda hárra íbúðabygginga við Sóltún og Mánatún. Eins er ekki 

útséð með hvaða áhrif fyrirhuguð bygging hefur á endusöluverð þeirra íbúða sem fyrir eru. 

 

Við köllum eftir að byggingarleyfi verði endurskoðað og að aldrei verði reist hærri bygging en sex hæðir á 

umræddri lóð, að hámarki, sem og að fyrirhuguð bygging verði mun minni að flatarmáli en áætlað er nú. 

 

Virðingarfyllst, 

 

Dýrfinna Sigurjónsdóttir 

 

Guðni Sveinn Theodórsson 

 

Sóltúni 30, íbúð 602 



 
 

 

  
 

Reykjavík, 15.09.2022 

 

UMSÖGN 

 

Varðar:  Deiliskipulagsbreyting lóðar nr. 34-36 við Borgartún / ATHUGASEMDIR OG SVÖR 

 

 

Tillagan var auglýst frá 10. maí 2022 til og með 23. júní 2022. 
 
Eftirtaldir sendu athugasemdir: 
 
Undirskriftarlisti 58 íbúa við Sóltún dags. 14. júní 2022, 
Willy Kristensen dags. 18. júní 2022, 
Erna Hákonardóttir Pomrenke og Gernot S Pomrenke dags. 19. júní 2022, 
Björn Snæbjörnsson f.h. Einingar-Iðju dags. 19. júní 2022, 
Helga Þórný Albertsdóttir dags. 19. júní 2022, 
Ragnheiður Ása Ingvarsdóttir f.h. FOS-Vest dags. 20. júní 2022, 
Emil Gústafsson f.h. VR dags. 21. júní 2022, 
Bessi Skírnisson og Eiríksína Þorsteinsdóttir dags. 21. júní 2022, 
Klemens Sigurðsson og Halldóra Halldórsdóttir dags. 22. júní 2022, 
Hjalti Egilsson og Birna Jensdóttir dags. 22. júní 2022, 
Árdís Ívarsdóttir og Guðmundur Ingi Kristjánsson dags. 22. júní 2022 og  
Dýrfinna Sigurjónsdóttir og Guðni Sveinn Theodórsson dags. 23. júní 2022. 
 

SAMANTEKT: 

Almennt ganga athugasemdir hagsmunaaðila út á: 

 
 bygging of há 
 fjöldi íbúða of mikill 
 aukin umferð skapar hættu og ónæði 
 svæði til framkvæmda of lítið 
 bygging mun skerða útsýni og birtuflæði íbúða sem fyrir eru 
 þrengt of mikið að nærliggjandi fjölbýlishúsum 
 efasemdir um þörf fyrir verslun og þjónustu á þessum stað 
 ónæði og sóðaskapur af verslun og þjónustu 
 áhyggjur af nægum bílastæðum fyrir verslun og þjónustu 

 

 

ALMENNT YFIRLIT BREYTINGA: 

Í breytingunni felst að Íbúðum er fjölgað um 14, úr 86 í 100. Lóð er stækkuð um 384 m2, byggingarmagn 
ofanjarðar er aukið um 775 m2 og neðanjarðar um 2.475 m2 og hæðafjöldi byggingar lækkaður úr 4-9 
hæðum í 4-8 hæðir. Í því felst að umfang byggingar flyst til og verður meiri vestan megin á 6., 7. og 8. 
hæð. Bílgeymslur eru færðar neðanjarðar og B-rými aukið á 1. hæð ásamt því að bílastæðaskilmálum er 
breytt til samræmis við Hjóla- og bílastæðareglur Reykjavíkurborgar.  
 



  
 

Borgartún 12-14 / 105 Reykjavík / Sími 411-1111 / www.reykjavik.is 

Efnislegar athugasemdir sem bárust eru eftirfarandi: 

Undirskriftarlisti 58 íbúa við Sóltún dags. 14. júní 2022: 
Eftirfarandi aðilar sendu samhljóma athugasemdir: 

Willy Kristensen dags. 18. júní 2022 
Erna Hákonardóttir Pomrenke og Gernot S Pomrenke dags. 19. júní 2022, 
Björn Snæbjörnsson f.h. Einingar-Iðju dags. 19. júní 2022, 
Helga Þórný Albertsdóttir dags. 19. júní 2022, 
Ragnheiður Ása Ingvarsdóttir f.h. FOS-Vest dags. 20. júní 2022 
Emil Gústafsson f.h. VR dags. 21. júní 2022, 
Bessi Skírnisson og Eiríksína Þorsteinsdóttir dags. 21. júní 2022 
Klemens Sigurðsson og Halldóra Halldórsdóttir dags. 22. júní 2022 

1.1 

 

Svör: Í gildi er deiliskipulag sem gerir ráð fyrir 9 hæðum. Tillaga að breytingu á deiliskipulagi sem 
auglýst hefur verið gerir ráð fyrir lækkun byggingarinnar um eina hæð, úr 9 niður í 8 hæðir. Þótt sú 
lækkun hafi í för með sér að umfang byggingar aukist lítillega á 6.-8. hæð vestan megin telst breytingin 
falla betur að nærliggjandi umhverfi. Með þessari breytingu ásamt fjölgun íbúða er betur hægt að mæta 
markmiðum skipulagsins um fjölbreytta samsetningu íbúðagerða. 

 
Hjalti Egilsson og Birna Jensdóttir dags. 22. júní 2022 

2.1 

 

Svör: Svæði til framkvæmda telst nægjanlegt enda framkvæmdir í samræmi við fyrri áætlanir og 
gildandi deiliskipulag. Sömuleiðis hafa útsýnismöguleikar bygginga sunnan við lóð ekki breyst frá 
gildandi deiliskipulagi. 

Varðandi samhljóma athugasemdir íbúa á undirskriftalista og sbr. svar við lið 1 hér að ofan þá er í gildi 
deiliskipulag sem gerir ráð fyrir 9 hæðum. Tillaga að breytingu á deiliskipulagi sem auglýst hefur verið 
gerir ráð fyrir lækkun byggingarinnar um eina hæð, úr 9 niður í 8 hæðir. Þótt sú lækkun hafi í för með 
sér að umfang byggingar aukist lítillega á 6.-8. hæð vestan megin telst breytingin falla betur að 
nærliggjandi umhverfi. Með þessari breytingu ásamt fjölgun íbúða er betur hægt að mæta 
markmiðum skipulagsins um fjölbreytta samsetningu íbúðagerða. 
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Árdís Ívarsdóttir og Guðmundur Ingi Kristjánsson dags. 22. júní 2022 

3.1 

 

Svör: Lóðin er staðsett austast í hverfinu og aðkoma akandi umferðar frá Borgartúni er næst lóðinni 
og ætti því ekki að vera óþægilega íþyngjandi. Í deiliskipulagi er lögð áhersla á að gera gangandi, 
hjólandi og akandi umferð jafnt undir höfði og er það óbreytt í breytingartillögu. Garðrými hússins er 
beintengt við göngu- og hjólastígakerfið svo skólabörn komist á göngustígakerfið og að brúnni 
gegnum garðinn og þau fara því ekki yfir götu fyrr en við Helgateig. Vegna nálægðar við megin 
atvinnusvæði borgarinn eru íbúar hússins og hverfisins í heild líklegir til að velja umhverfisvæna 
samgöngumáta. 

 

3.2 

 
 

Svör: Lagt er til að bygging lækki um eina hæð en að byggingarmagn ofanjarðar aukist 775 m2. Sú 
aukning ásamt fjölgun íbúða um 14 frá gildandi deiliskipulagi er gerð til að betur megi ná markmiðum 
skipulagsins um aukið úrval íbúða og íbúðagerða í hverfinu. Stærð íbúða er á breiðu bili, allt frá minni 
eignum fyrir einstaklinga eða fyrstu kaupendur upp í stórar fjölskylduíbúðir. Það eykur möguleika á 
flutningi innan hverfisins sem gerir fólki kleyft að búa áfram á sama svæði eða í sömu byggingu þótt 
fjölskylduhagir breytist. 
 

3.3 

 
Svör: Rétt er að skuggavarp eykst lítillega á skammtímavistarverur í hóteli og á gluggalausan gafl 
byggingar til vesturs en það hefur ekki áhrif á íbúðabyggð sunnan lóðar. Samkvæmt tillögu að 
breytingu á deiliskipulagi er gert ráð fyrir að byggingin lækki um eina hæð.  
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3.4 

 
 

Svör: Kvöð um verslun og þjónustu er í samræmi við Aðalskipulag Reykjavíkur 2040 og er í samræmi 
við gildandi deiliskipulag. Verslun og þjónusta innan hverfis er talin til gæða og takmark 
Reykjavíkurborgar er að bæta um betur í þeim efnum. Eftirsóknarvert er að geta sótt þjónustu í 
nærumhverfi. Í deiliskipulagstillögu er þeim hluta hússins sem minnst hentar fyrir íbúðir ætlaður 
atvinnurekstri. Rekstaraðilum ber að fylgja lögum og reglugerðum um meðhöndlun úrgangs.  

Í tillögu að breytingu á deiliskipulagi er fjöldi bílastæða í samræmi við Reglur um fjölda bíla- og 
hjólastæða í Reykjavík.  

 
Dýrfinna Sigurjónsdóttir og Guðni Sveinn Theodórsson dags. 23. júní 2022 
 

4.1 

 

Svör: Samanber svör að framan er um lækkun byggingar að ræða m.v. gildandi deiliskipulag. 
Samhliða flyst byggingarmagn til á 6.-8. hæð. Í gildandi deiliskipulagstillögu var gert ráð fyrir 6 
hæðum á norðvestur horni nýbyggingar en við breytingu verða þar 7. hæðir. Þar sem fjölbýlishús við 
Sóltún 30 er 6 hæðir þá mun sú breyting ekki hafa teljandi áhrif á útsýni og birtuskilyrði og því ætti 
það ekki að hafa áhrif á endursöluverð íbúða þar. 

 

Niðurstaða: 

Lagt er til að deiliskipulagstillagan verði samþykkt óbreytt. 

Uppdráttur hefur verið lagfærður hvað varðar texta í tillögu að breyttu skipulagi. 

 
f.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Sigríður Maack, arkitekt 




