
Bréf umhverfis- og skipulagssviðs dags. 21. mars 2022 vegna auglýsingu á tillögu að breytingu á 
deiliskipulagi  lóðarinnar nr. 2-4  við Sóltún. 
 

Góðan dag, 

Það tilkynnist hér með að auglýsing vegna tillögu að breytingu á deiliskipulagi  lóðarinnar nr. 

2-4  við Sóltún, birtist í Fréttablaðinu miðvikudaginn 23. mars 2022. Tillagan er í kynningu 

frá 23. mars 2022 til og með 11. maí 2022. Hægt er að nálgast gögn á meðfylgjandi slóð 
https://2021.reykjavik.is/skipulag-i-kynningu/soltun-2-4 

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 2. mars 2022 og borgarráðs Reykjavíkur þann 10. 

mars 2022 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Ármannsreits, með 

síðari breytingum, vegna lóðarinnar nr. 2-4  við Sóltún. Breytingin felst í megin atriðum í því 

að lóðinni er skipt upp til tveggja nota annarsvegar hjúkrunarheimili í nr. 2 og íbúðir í nr. 4. 

Breytingar varðandi húshluta nr. 2 er að tvær álmur eru lengdar til að bæta við 

hjúkrunarrýmum, 5 hæðinni er bætt við að hluta og kjallarinn er stækkaður. Breytingar 

varðandi húshluta nr. 4 eru þær að formi byggingareits er breytt og notkun er breytt úr 

hjúkrunarheimili yfir í íbúðir, hæðar heimild er breytt úr 4 hæðum í 5 hæða hús með 6. hæð 

að hluta. Byggingarmagn og sérskilmálar eru uppfærðir m.v. þetta og bílastæðaskilmálar eru 

uppfærðir fyrir Sóltún 4. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna. 

Tillöguna má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 
12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:30 – 16:00 frá 23. mars 2022 til og með 11. maí 2022. Einnig 

má sjá tillöguna á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga 

hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við 
tillöguna skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, 
eigi síðar en 11. maí 2022. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar 
athugasemdir með tölvupósti. 

mkv. 
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