
Embættisafgreiðslur skrifstofu borgarstjórnar 30. nóvember 2017 - R17100479

Fundargerðir:

Annað:

R17110081 Styrkumsókn hollvinasamtaka dráttarbátsins 
Magna, dags. 14.11.2017, vegna viðgerða og 
viðhalds á dráttarbátnum.

Sent borgarsögusafni til umsagnar.

R11060102 Afgreiðsla skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, 
dags. 30. október 2017, á breytingu á 
aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 vegna 
Laugavegs-Skipholts reit 25.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
kynningar.

R11060102 Afgreiðsla skipulagsnefndar Garðabæjar, dags. 
17. október 2017, á breytingu á aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030 vegna 
Laugavegs-Skipholts reit 25.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
kynningar.

R17100039 Undirskriftarlisti vegna flutningshús á lóðina 
Bergstaðarstræti 18

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
meðferðar.

R17070048 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins og áheyrnarfulltrúa 
Framsóknar og flugvallarvina um lagaheimildir 
til grundvallar deiliskipulagi Landsímareits

Sent borgarlögmanni til umsagnar.

R17050020 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um stöðu tillögu um 
endurbætur á gamla Gufunesveginum

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

R17110137 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um kaup á landi við 
Sævarhöfða

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
umsagnar.

R17110138 Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um ásigkomulag 
Álftamýararskóla

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og 
umhverfis- og skipulagssviði til umsagnar

R17010082 Yfirlit yfir viðskipti við innkaupadeild í október 
2017

Sent borgarfulltrúum til kynningar

R17110152 Umsagnarbeiðni um nýtt lyfsöluleyfi við 
Hafnarstræti 19, dags. 24. 11. 2017

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
umsagnar.

R17110153 Erindi Sorpu bs., dags. 23. nóvember 2017, 
varðandi móttöku og flokkun á plasti til  
endurvinnslu

Sent borgarfulltrúum til kynningar.

R11060102 Afgreiðsla skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, 
dags. 27. nóvember 2017, á breytingu á 
aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 vegna 
Álfsnesvíkur.

Sent umhverfis- og skipulagssviði til 
kynningar.

R17050132 Fyrirspurn foreldrafélaga í Breiðholti, dags. 21. 
nóvember 2017, um afgreiðslu áskorunar um 
gjaldfrjáls skólagögn.

Sent skrifstofu borgarstjóra  og borgarritara 
til meðferðar.

R15090102 Beiðni Ólafs Gylfasonar, dags. 24. nóvember 
2017, um gögn á grundvelli upplýsingalaga um 
útgjöld til skólamála og yfirstjórnar 

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 
til meðferðar.

R17110091 Bókun borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um hleðslustöðvar fyrir rafbíla við Arnarbakka 
og Völvufell

Sent skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til 
meðferðar

R17110083 Erindi samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 14. 

Sent skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 
til meðferðar.



nóvember 2017, um starfshóp um 
heildaryfirferð regluverks um 
leigubifreiðaakstur.



















 BORGARRÁÐ 16. nóvember 2017: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 

og áheyrnarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina um lagaheimildir til grundvallar 

deiliskipulagi Landsímareits - R17070048

Óskað er eftir áliti borgarlögmanns á því hvaða lagaheimildir liggja til 
grundvallar deiliskipulagi, sem kveður á um að grafinn verði kjallari í austurhluta 
Víkurkirkjugarðs og stór hótelbygging reist þar ofan á. Í álitinu verði eftirfarandi 
spurningum m.a. svarað: Samræmast fyrirætlanir um stórtæka uppbyggingu í 
kirkjugarðinum lögum um kirkjugarða? Í lögum nr. 36 frá 1993, sbr. eldri lög, er 
skýrt kveðið á um að niðurlagðir kirkjugarðar séu friðhelgir. Þar segir einnig að 
löglegur safnaðarfundur geti að tilteknum tíma liðnum frá niðurlagningu fengið 
garðinn í hendur sveitarfélagi ,,sem almenningsgarð með tilteknum skilyrðum.“ 
Þá segir í sömu lagaheimild að heimilt sé að slétta niðurlagðan kirkjugarð, sem 
löngu er hætt að jarða í, ef kirkjugarðaráð og ráðuneyti samþykkja. Ekki megi þó 
nota niðurlagðan kirkjugarð til neins þess sem óviðeigandi er að dómi prófasts og 
ekki megi gera þar jarðrask né gera þar nein mannvirki. Ráðuneytið getur með 
samþykki kirkjugarðaráðs veitt undanþágu frá banni þessu. Ströng skilyrði gilda 
um tilfærslu og flutning samkvæmt lögunum og brot á þeim varðar refsingu. Hafa 
skipulagsyfirvöld kannað hver sé réttmætur eigandi kirkjugarðsins og hvort 
væntanlegur byggingaraðili hafi heimild til að byggja hótel á landi garðsins? 
Sóknarnefnd Dómkirkjunnar telur að Víkurgarður sé í umsjá hennar fyrir hönd 
kirkjunnar. Sóknarnefndin telur að henni sé heimilt að lögum að heimila 
Reykjavíkurborg að skipuleggja garðinn sem almenningsgarð en önnur ráðstöfun 
sé ekki heimil.





BORGARRÁÐ 16. nóvember 2017: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 

um stöðu tillögu um endurbætur á gamla Gufunesveginum R17050020

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítreka tillögu sína frá 4. maí sl. um endurbætur á 
gamla Gufunesveginum á kaflanum frá Stórhöfða að sjúkrahúsinu Vogi. 
Vegurinn er í slæmu ásigkomulagi og hafa  m.a. myndast djúpar holur í honum. 
Jafnframt var lagt til að göngu og hjólreiðatengsl við sjúkrahúsið verði bætt. 
Stígur meðfram Stórhöfða verði tengdur sjúkrahúsinu sem og sá hluti gamla 
Gufunesvegarins, sem nýtist nú sem göngu- og hjólreiðastígur og liggur frá 
sjúkrahúsinu niður í voginn og tengist þar stígakerfi Foldahverfis. Meira en hálft 
ár er nú liðið frá því umrædd tillaga var lögð fram og er því óviðunandi að hún 
hafi ekki enn verið tekin til afgreiðslu. Þá er rétt að geta þess að sambærileg 
tillaga Sjálfstæðisflokksins um málið var samþykkt í borgarráði 18. desember 
2014 og er einnig óviðunandi að henni skuli enn ekki hafa verið framfylgt. Óskað 
er eftir því að málið verði tekið til afgreiðslu sem fyrst svo framkvæmdir í þágu 
bætts aðgengis að sjúkrahúsinu Vogi geti farið fram á næsta ári. R17050020





BORGARRÁÐ 23.11.'17: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um kaup á 

landi við Sævarhöfða - R17110137

Óskað er eftir upplýsingum um fyrirhuguð kaup Reykjavíkurborgar á landi við 
Sævarhöfða, m.a. hvernig staðið hefur verið að verðmati landsins.





BORGARRÁÐ 23.11.'17: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 

ásigkomulag Álftamýrarskóla (Háaleitisskóla) - R17110138

Óskað er eftir greinargerð um ásigkomulag Álftamýrarskóla (Háaleitisskóla). 
Fregnir hafa borist af því að ástand glugga, gluggakerfa og steyptra útveggja sé 
slæmt víða í skólabyggingunni og þá hafa starfsmenn kvartað yfir líkamlegum 
óþægindum. Hefur verið skorið úr um hvort mygluskemmdir séu á húsnæðinu?





























Borgarráð 23.11.2017: Bókun borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks um hleðslustöðvar 

fyrir rafbíla við Arnarbakka og Völvufell - R17110091

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins óska eftir því að skoðað verði hvort unnt sé að setja upp 
hleðslustöðvar fyrir rafbíla á bifreiðastæðum við umræddar fasteignir, þ.e. við Arnarbakka og 
Völvufell
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