
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 19. október 2017 - R17100004

Málsnr. Erindi: Afgreiðsla:

Fundargerðir:

R17010031 Fundargerð stjórnar Faxaflóahafna sf. nr. 161 
frá 13. október 2017.

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

Annað:

R17030164 Fyrirspurn borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um  kostnað vegna bæklings um húsnæðismál

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
umsagnar.

R17100381 Fyrirspurn Sveinbjargar Birnu 
Sveinbjörnsdóttur, óháðs borgarfulltrúa, 
varðandi úthlutun af biðlistum eftir félagslegu 
húsnæði 2015-2017, dags. 17. október 2017.

Send velferðarsviði til umsagnar.

R16060113 Tilkynning Þjóðskrár Íslands um útgáfu skýrslu 
um fasteignamat 2018

Sent borgarfulltrúum og fjármálaskrifstofu 
til kynningar.

R17010082 Yfirlit yfir viðskipti innkaupadeildar í 
september 2017

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R17100374 Lóðarumsókn Catch the Fire. Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
meðferðar.

R17070107 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Framsóknar og 
flugvallarvina um ábyrgð borgarstjóra á 
Orkuveitu Reykjavíkur, Veitum og 
heilbrigðisnefnd.

Sent borgarlögmanni til umsagnar.

R17100356 Erindi samtaka ferðaþjónustunnar um 
vörugjöld bílaleigubíla og skoðun á skattbyrði  
bílaleigufyrirtækja.

Sent skrifstofu borgarstjóra til meðferðar 
og til kynningar hjá borgarfulltrúum.









BORGARSTJÓRN 17.10.'17: Fyrirspurn borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks um kostnað 

vegna bæklings um húsnæðismál - R17030164

Í dag, ellefu dögum fyrir Alþingiskosningar, lætur Dagur B. Eggertsson, 
borgarstjóri í Reykjavík, dreifa fjörutíu blaðsíðna riti á öll heimili í Reykjavík 
með áróðri um húsnæðismál sem er eitt helsta kosningamálið í komandi 
kosningum. Gerðar eru alvarlegar athugasemdir við þessi vinnubrögð enda er 
með öllu ótækt að borgarstjóri noti almannafé í pólitískum tilgangi með slíkum 
hætti. Óskað er eftir sundurliðuðum upplýsingum um kostnað við þennan 
kosningabækling.





BORGARSTJÓRN 17.10.'17: Fyrirspurn óháðs borgarfulltrúa, Sveinbjargar B. 

Sveinbjörnsdóttur, varðandi úthlutun af biðlistum eftir félagslegu húsnæði 2015-2017 - 

R17100381

Nú er Reykjavíkurborg annaðhvort að kaupa sjálf fasteignir eða leigja á frjálsum 
markaði til að minnka biðlista eftir félagslegu húsnæði, en sá listi hefur aldrei verið 
eins langur. Óskað er eftir sundurliðuðum upplýsingum hversu lengi þeir aðilar 
sem fengið hafa úthlutaðri íbúð/húsnæðisúrræði á þessu ári, árunum 2016 og 2015, 
hafa verið á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá Reykjavíkurborg. Þá óskast 
jafnframt að lagðar séu fram upplýsingar um hvort um sé að ræða einstaklinga eða 
fjölskyldur.













Catch The Fire ReykjavikCatch The Fire ReykjavikCatch The Fire ReykjavikCatch The Fire Reykjavik     ----    lóðarumsóknlóðarumsóknlóðarumsóknlóðarumsókn
BréfBréfBréfBréf::::    tttt----pósturpósturpósturpóstur
Málsnúmer:  R17100374
Bréfalyklar:  647 Lóðir, umsóknir, almennt
Eigandi skjals:  Fany Larota Catunta
Staða:  Í vinnslu
DagsetningarDagsetningarDagsetningarDagsetningar ::::
Búið til:  17.10.2017
Dagsetning skjals: 01.09.2017

Upplýsingar um viðskiptavinUpplýsingar um viðskiptavinUpplýsingar um viðskiptavinUpplýsingar um viðskiptavin ::::
Catch The Fire Reykjavik (670308-1380)
Baldur Freyr Einarsson
Netfang: beinarsson@catchthefire.com

Skjalalykill 647 Lóðir, umsóknir, 
almennt

Móttökudags. 01.09.2017

Málsnúmer R17100374
Skráð í GoPro 17.10.2017

            ViðtakandiViðtakandiViðtakandiViðtakandi

Deild (Ráðhúss)

Starfsmaður

            SendandiSendandiSendandiSendandi

Fyrirtæki/stofnun Catch The Fire Reykjavik

Nafn Baldur Freyr Einarsson

Kennitala: 670308-1380

Tegund skjals t-póstur
Efnisorð

Fyrir Borgarráð

Sent: Sent til:

  Notandi:  vefur@reykjavik.is
  Dagsetning:  1.9.2017 16:32:44
  Til:  "Erindi" <erindi@reykjavik.is>
  Efni:  Form submission from: Erindi til borgarstjóra / Request to the Mayor of Reykjavík
---------------------------------------------------------
Submitted by user:

Submitted values are:

Nafn/Name:
Catch The Fire Reykjavik

Kennitala/Social Security Number:
670308-1380

Netfang/Email:
beinarsson@catchthefire.com

Netfang staðfest:
beinarsson@catchthefire.com

Sími/Telephone:
6117000

Ef erindið varðar annan en sendanda vinsamlegast tilgreinið nafn og
kennitölu / If your request regards someone else than sender. please put 
his
or her name here:

Efni erindis:
Annað

Erindið:
Erindi til Borgarráðs Reykjavíkur:



Lóð undir kirkju og starfsemi trúfélagsins Catsh The Fire Reykjavík.

Trúfélagið er skráð hjá Sýslumanni og með réttindi til að vera
trúfélag.

Nú förum við þess á leit við borgarráð Reykjavíkur að trúfélag
okkar fái úthlutaða lóð undir kirkju og starfsemi okkar. Förum við
fram á það að lóðin sé miðsvæðis, með greiðar aðgöngur og
tengingar við gatnakerfi og samgöngur borgarinnar. Við óskum eftir því
að lóðin hafi góða staðsetningu og að ásýnd kirkju okkar sé
sýnileg.

Hér með er lagt fram erindi þetta með ósk um skjót svör og afgreiðslu
þessa máls.

Virðingafyllst,

Baldur Freyr Einarsson
Forstöðumaður
Catch The Fire
Stangarhylur 7, 110 Reykjavík

Reykjavík
18. ágúst. 2017

Hefur verið leitað til annarra aðila hjá Reykjavíkurborg? / Has this
request been sent to another department og person within Reykjavik's
administration or service?
Nei

Ef já, hvaða aðila? / If yes, to whom?

Hefur verið leitað til annarra embættismanna innan Reykjavíkurborgar
vegna erindisins?

Hvers vegna er leitað til borgarstjóra? / Why is a request sent to the
Mayor of Reykjavík?
Erindi til Borgarráðs Reykjavíkur:

Lóð undir kirkju og starfsemi trúfélagsins Catsh The Fire Reykjavík.

Trúfélagið er skráð hjá Sýslumanni og með réttindi til að vera
trúfélag.

Nú förum við þess á leit við borgarráð Reykjavíkur að trúfélag
okkar fái úthlutaða lóð undir kirkju og starfsemi okkar. Förum við
fram á það að lóðin sé miðsvæðis, með greiðar aðgöngur og
tengingar við gatnakerfi og samgöngur borgarinnar. Við óskum eftir því
að lóðin hafi góða staðsetningu og að ásýnd kirkju okkar sé
sýnileg.

Hér með er lagt fram erindi þetta með ósk um skjót svör og afgreiðslu
þessa máls.

Virðingafyllst,

Baldur Freyr Einarsson
Forstöðumaður
Catch The Fire
Stangarhylur 7, 110 Reykjavík



Reykjavík
18. ágúst. 2017

Fylgigögn:

Annað:
EF erindið á að fara annað þá endilega benda okkur á þann farveg.

Með fyrirfram þökk

Submission URL:
http://reykjavik.is/node/7858/submission/21239





BORGARRÁÐ 20. júlí 2017: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Framsóknar og 

flugvallarvina um ábyrgð borgarstjóra á Orkuveitu Reykjavíkur, Veitum, og 

heilbrigðisnefnd - R17070107

Í skýrslu úttektarnefndar borgarstjórnar á stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar sem 
gerð var 2013 kemur ítrekað fram að borgarstjóri sé æðsti embættismaður borgarinnar. Ein af 
stjórnsýslustofnunum Reykjavíkurborgar er heilbrigðisnefnd Reykjavíkur. Í eigendastefnu OR 
kemur m.a. fram að með skýrri eigendastefnu sé leitast við að skýra hlutverk og ábyrgð 
eigendanna og tryggja þátttöku þeirra í ákvörðun um mikilvæg málefni og stefnu og þannig 
eigi eigendastefnan að að tryggja lýðræðislega, gagnsæja, faglega og skilvirka stjórnun 
fyrirtækisins. Óskað er eftir áliti borgarlögmanns og innri endurskoðanda á því hvort að a) 
eigendastefna OR firri borgarstjóra að einhverju leyti ábyrgð sína á vanrækslu og því tjóni 
sem bilun í skolpdælistöðunni við Faxaskjól hefur valdið, b) hefur það áhrif að Veitur er 
dótturfélag OR og c) ber borgarstjóri ekki ábyrgð á heilbrigðisnefnd Reykjavíkur? 





 

Til sveitarstjóra / oddvita 

 

 

 

 

Reykjavík 13. október 2017 

 

Efni:   Vörugjöld bílaleigubíla og skoðun á skattbyrði bílaleigufyrirtækja 

 

 

Ágæti sveitarstjóri / oddviti 

 

Yfir helmingur erlendra ferðamanna ferðast með bílaleigubílum og hentar ferðamátinn afar vel 

til að dreifa ferðamönnum um allt land þ.m.t. á staði sem öllu jafnan eru utan alfara leiðar en 

byggja lífsviðurværi að miklu leyti  á komum ferðamanna. Að óbreyttu er þessum ferðamáta 

ógnað þar sem hátt í fjögurra milljarða álögur leggjast á bílaleigur um næstu áramót, 1. janúar 

2018, þegar bílaleigubílar fara í efsta þrep vörugjalda. Til samanburðar skagar hækkunin ein og 

sér hátt í það sem útgerðin greiddi í veiðigjöld á síðasta fiskveiðiári. 

Samtök ferðaþjónustunnar (samtökin) vilja með þessu erindi benda forsvarsmönnum 

sveitarfélaga á að ekkert samráð hefur átt sér stað af hálfu stjórnvalda hvað varðar skoðun á 

heildarskattbyrði bílaleiga þrátt fyrir loforð efnahags- og viðskiptanefndar um að slíkt ætti að 

fara fram samhliða umræddri hækkun. Réttast væri að sjálfsögðu að fresta fyrirhuguðum 

vörugjaldahækkunum, í það minnsta á meðan slík skoðun fari fram en á sama tíma væri að mati 

samtakanna einnig rétt að skoða  aðrar og skilvirkari leiðir til frekari tekjuöflunar. 

Í nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, þegar boðaðar breytingar voru 

samþykktar haustið 2015, var skýrt kveðið á um samráð við greinina við að skoða heildar 

skattbyrði bílaleiga: „Í því samhengi vill meirihlutinn taka fram að hann væntir þess að 

skattbyrði bílaleiga verði skoðuð á heildrænan hátt við heildarendurskoðun skattlagningar 

á ökutæki og eldsneyti. Í þeirri vinnu leggur meiri hlutinn áherslu á að ríkt samráð verði 

haft við alla hagsmunaaðila í greininni.“ Samráðið og skoðun á skattbyrði hefur ekki með 

neinum hætti farið fram.   Staðan er með öllu óásættanleg og verður það algert  reiðarslag fyrir 

greinina komi til ofangreindra áfroma um næstu áramót án þess að nokkur heildarskoðun hafi 

farið fram og staðan metin. 

Bílaleigubílar eins og leigubílar og sérútbúnar bifreiðar hafa verið skilgreind sem atvinnutæki 

og því greitt vörugjöld samkvæmt þeim vörugjaldaflokki. Sama á við um önnur atvinnutæki 



sem ekki bera vörugjöld, en bílaleigubílar verða við boðaða breytingu einu atvinnutækin sem 

bera full vörugjöld en bílaleigur hafa þar að auki ávallt verið í efra 24% þrepi VSK. Gangi 

boðaðar breytingar eftir óbreyttar, mun nýfjárfesting minnka til muna auk þess sem bílaleigum 

verður gert nánast ómögulegt að selja notaðar bifreiðar úr landi sem tilheyrandi neikvæðum 

áhrifum á íslenskan bílamarkað. 

Með auknum álögum er ljóst að samkeppnishæfni greinarinnar mun versna verulega með 

tilheyrandi áhrifum á þau  1200 til 1500 störf sem greinin skapar ár hvert. Fjármögnun á nýjum 

bílum þyngist mikið og munu bílaleigubílar því eldast með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á 

umferðaröryggi ferðamanna og gæði.  Slíkt eykur enn á hættur við akstur á þegar aðframkomnu 

vegakerfi landsins.  

Líklegt verður að teljast að neyslumynstur ferðmannsins muni enn breytast til verri vegar þ.e. 

ferðum hans um landið, á hinar dreifðari byggðir landins, mun enn fækka versni 

samkeppnishæfni bílaleigubílsins enn frekar.   

Samtökin vilja með bréfi þessu benda þér á þær blikur sem eru á lofti varðandi þennan 

ferðamáta sem skiptir sköpum hvað varðar eflingu ferðaþjónustu á þínu svæði.  Nú eru 

kosningar innan nokkurra vikna.  Væri ekki skynsamlegt að nýta tækifærið og spyrja 

frambjóðendur í þínu kjördæmi út í það hvernig þeir hyggjast bregðast við hvað þessa stöðu 

mála varðar? 

Nánari upplýsingar og svör við spurningum veitir Gunnar Valur Sveinsson, verkefnastjóri 

bílaleigunefndar SAF. Póstfang: gunnar.valur@saf.is – GSM: 8220058 

 

Virðingarfyllst 

f.h. Samtaka ferðaþjónustunnar 

 

Helga Árnadóttir      

Framkvæmdastjóri SAF 

 

 

  

mailto:gunnar.valur@saf.is
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