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From: Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir
To: Lilja Grétarsdóttir; Bjarni Rúnar Ingvarsson; Ólafur Már Stefánsson; Ámundi V Brynjólfsson
Subject: RE: Borgartún 8-16ósk um breytingar á lóð
Date: þriðjudagur, 8. mars 2022 10:01:47
Attachments: image005.png
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gerum enga athugasemd við þetta ef samskonar samningar fylgja varðandi kvaðir og rekstur og
umsjón götunnar. Spurning með Sfv.
/gle :c)
 

Frá: Lilja Grétarsdóttir <lilja.gretarsdottir@reykjavik.is> 
Sent: þriðjudagur, 8. mars 2022 08:34
Til: Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir <Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is>; Bjarni Rúnar
Ingvarsson <Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>
Efni: Borgartún 8-16ósk um breytingar á lóð
 
Sæl veriði Guðbjörg Lilja og Bjarni
 
Hér er eitt mál sem ég þarf að bera undir ykkur. Það varðar Höfðatorgslóðina/Borgartún 8-16
breytingu á deiliskipulagi sem m.a. inniber að stækka lóðina þannig að hægt sé að nýta
neðanjarðarrými sem hafa orðið til vegna mannvirkjagerðar tengt rampinum. Það sem bætist við
eru bláu flekkirnir tveir og stærri hluti götunnar verður þá á lóðinni.
Nú þekki ég ekki lóðaleigusamninga þarna en það ættu að vera skýrir skilmálar um götuna og
kvöð á mæliblaði um óhindraða akstursleið um götuna og í sjálfu sér hægt að setja það inn í
skilmála tengt skipulagsbreytingunni.
Hvað segið þið um/hvaða skoðun hafið þið á því að breyta lóðinni þeirra eins og tillagan gerir ráð
fyrir?

                   
Lóðamörk umhverfis rampinn núna    tillaga að breyttum lóðamörkum
 
Kveðja

Lilja Grétarsdóttir arkitekt
umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar
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Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík
netfang lilja.gretarsdottir@reykjavik.is
sími 411-1111, fax 411-3071
 
 

mailto:lilja.gretarsdottir@reykjavik.is


From: Ámundi V Brynjólfsson
To: Lilja Grétarsdóttir; Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir; Bjarni Rúnar Ingvarsson; Ólafur Már Stefánsson
Subject: RE: Borgartún 8-16ósk um breytingar á lóð
Date: mánudagur, 14. mars 2022 14:16:47
Attachments: image001.png
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Ég geri ekki athugasemdir ……
 
Ámundi V. Brynjólfsson
Skrifstofustjóri framkvæmda og viðhalds
Sími/Tel.: +354 411 8106 / 411 1111
amundi.v.brynjolfsson@reykjavik.is
Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík
www.reykjavik.is

 
 

Frá: Lilja Grétarsdóttir <lilja.gretarsdottir@reykjavik.is> 
Sent: mánudagur, 14. mars 2022 13:19
Til: Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir <Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is>; Bjarni Rúnar
Ingvarsson <Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>; Ólafur Már Stefánsson
<Olafur.Mar.Stefansson@reykjavik.is>; Ámundi V Brynjólfsson
<Amundi.V.Brynjolfsson@reykjavik.is>
Efni: RE: Borgartún 8-16ósk um breytingar á lóð
 
eruð þið með afstöðu Ámundi og/eða Ólafur? Við þurfum að koma málinu áfram í ferlinu.
 
Kveðja

Lilja Grétarsdóttir arkitekt
umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík
netfang lilja.gretarsdottir@reykjavik.is
sími 411-1111, fax 411-3071
 

Frá: Lilja Grétarsdóttir 
Sent: þriðjudagur, 8. mars 2022 10:26
Til: Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir <Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is>; Bjarni Rúnar
Ingvarsson <Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>; Ólafur Már Stefánsson
<Olafur.Mar.Stefansson@reykjavik.is>; Ámundi V Brynjólfsson
<Amundi.V.Brynjolfsson@reykjavik.is>
Efni: RE: Borgartún 8-16ósk um breytingar á lóð
 
Hvað segið þið Ólafur Már og Ámundi?
 
Kveðja
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Lilja Grétarsdóttir arkitekt
umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík
netfang lilja.gretarsdottir@reykjavik.is
sími 411-1111, fax 411-3071
 

Frá: Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir <Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is> 
Sent: þriðjudagur, 8. mars 2022 10:02
Til: Lilja Grétarsdóttir <lilja.gretarsdottir@reykjavik.is>; Bjarni Rúnar Ingvarsson
<Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>; Ólafur Már Stefánsson
<Olafur.Mar.Stefansson@reykjavik.is>; Ámundi V Brynjólfsson
<Amundi.V.Brynjolfsson@reykjavik.is>
Efni: RE: Borgartún 8-16ósk um breytingar á lóð
 
gerum enga athugasemd við þetta ef samskonar samningar fylgja varðandi kvaðir og rekstur og
umsjón götunnar. Spurning með Sfv.
/gle :c)
 

Frá: Lilja Grétarsdóttir <lilja.gretarsdottir@reykjavik.is> 
Sent: þriðjudagur, 8. mars 2022 08:34
Til: Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir <Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is>; Bjarni Rúnar
Ingvarsson <Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>
Efni: Borgartún 8-16ósk um breytingar á lóð
 
Sæl veriði Guðbjörg Lilja og Bjarni
 
Hér er eitt mál sem ég þarf að bera undir ykkur. Það varðar Höfðatorgslóðina/Borgartún 8-16
breytingu á deiliskipulagi sem m.a. inniber að stækka lóðina þannig að hægt sé að nýta
neðanjarðarrými sem hafa orðið til vegna mannvirkjagerðar tengt rampinum. Það sem bætist við
eru bláu flekkirnir tveir og stærri hluti götunnar verður þá á lóðinni.
Nú þekki ég ekki lóðaleigusamninga þarna en það ættu að vera skýrir skilmálar um götuna og kvöð
á mæliblaði um óhindraða akstursleið um götuna og í sjálfu sér hægt að setja það inn í skilmála
tengt skipulagsbreytingunni.
Hvað segið þið um/hvaða skoðun hafið þið á því að breyta lóðinni þeirra eins og tillagan gerir ráð
fyrir?
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Lóðamörk umhverfis rampinn núna    tillaga að breyttum lóðamörkum
 
Kveðja

Lilja Grétarsdóttir arkitekt
umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík
netfang lilja.gretarsdottir@reykjavik.is
sími 411-1111, fax 411-3071
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