




























































 
 
 
 
 
 
Lögskipti ehf  
   
   
B.t.  Magnúasar Pálma Skúlasonar hdl.  
Ármúli 18  
108 REYKJAVÍK  
   
 
Efni:  
Laugavegur 95-99, álagning bílastæðagjalds.  

Reykjavík, 14. ágúst 2017
R16120118

 
61390

 

Vísað er til bréfs yðar dags. 2. júní 2017, vegna álagningu bílastæðagjalds á lóðina Laugaveg 
95-99.  
 
Þann 7. febrúar 2007 var samþykkt byggingarleyfisumsókn nr. BN034998, þar sem sótt var 
um leyfi til þess að byggja þriggja hæða steinsteypt skrifstofuhús við norðurhlið núverandi 
húss nr. 99 við Laugaveg (matshluta 01) auk inndreginnar fjórðu hæðar og geymslukjallara 
allt einangrað að utan og að mestu klætt með dökkgráum steinflísum. Jafnframt var sótt um að 
breyta húsunum nr. 95 og 97, við Laugaveg, loka áður undirgöngum að Laugavegi, byggja við 
norðurhlið 2. og 3. hæðar, byggja inndregna 4. hæð yfir Laugaveg 95, 97 og núverandi 
Laugaveg 99 sem allt yrði sameinað í einn matshluta á sameinaðri lóð  nr. 9 -99 við Laugaveg 
og 24 við Snorrabraut.  
   
Þann 6. desember 2016 var samþykkt byggingarleyfisumsókn nr. BN051774 um leyfi til að 
byggja viðbyggingu að stærð 548,5 ferm. og innrétta hótel í flokki V ásamt verslun og 
þjónustu á jarðhæð. Álagning bílastæðagjalds vegna bílastæða sem á vantaði vegna stækkunar 
tók mið af reglum um bílastæðagjald í Reykjavík nr. 440/2016, gjaldskrá um bílastæðagjald 
nr. 441/2016 og samkvæmt bílastæðakröfum skipulags. Bílastæðakrafa við álagningu var 1 
bílastæði fyrir hverja 130 fermetra byggingarmagns samkvæmt deiliskipulagi fyrir hótel. 
Álagning var fyrir 4,2 bílastæði sem á vantaði á lóð með hliðsjón af kröfum og stækkun húss 
um 548,5 ferm. (548,5/130=4,2).  
 
Í 4. gr. reglna um bílastæðagjald er skýrt tekið fram að heimilt sé að synja endurgreiðslu 
bílastæðagjalds ef liðið er meira en eitt ár frá greiðslu þess og gildir einu þótt byggingarleyfi 
falli úr gildi eða sé fellt úr gildi. Sama gildir ef notkun húss er breytt þannig að kröfur um 

fjölda bílastæða vegna þess séu minni en voru vegna fyrri notkunar þess.  
 
Lóðarhafar geta ekki dregið  frá bílastæðagjöld vegna breyttrar notkunar nú eða myndað 
inneign vegna  bílastæðagjalda sem aldrei voru greidd vegna samþykktar á byggingarleyfi nr. 
BN034998 fyrir nýbyggingu þann 7.febrúar 2007. Kemur því ekki til þess að 3.1 
umframstæði tilheyri lóðinni eins og haldið er fram, enda er nú einungis verið að leggja á 
bílastæðagjöld í samræmi við bílastæðakröfur vegna nýbyggingarinnar.  
 



 
 
 
 
Það er því mat embættis borgarlögmanns að álögð bílastæðagjöld vegna nýbyggingarinnar séu 
réttilega álögð og í samræmi við gjaldskrá Reykjavíkurborgar um bílastæðagjald í Reykjavík 
nr. 440/2016, gjaldskrá um bílastæðagjald nr. 441/2016 og samkvæmt bílastæðakröfum 
skipulags.  
 
Beiðist er velvirðingar á því hvað dregist hefur að svara erindi yðar.  
  

F.h. borgarlögmanns,  
 
 
Þórhildur L Ólafsdóttir hdl. 
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