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Borgarráð

       

Gufunessvæðið  - lóðarvilyrði til Sonik ehf.

Óskað er eftir að borgarráð samþykki að veita Sonik Tækni (Sonik) ehf. kt. 530514-0640, 
Tunguhálsi 8, 110 Reykjavík, vilyrði fyrir lóð á svæði gömlu Áburðarverksmiðjunnar fyrir 
byggingu allt að 1800 fermetra að grunnfleti með fyrirvara um samþykki  deiliskipulags fyrir 
svæðið á lóðarafmörkun og byggingarrétti.

Greinargerð: Reykjavíkurborg hefur með stefnumörkun og skipulagssamkeppni ákveðið að á 
nýjum lóðum á svæði gömlu Áburðarverksmiðjunnar verði einkum starfsemi sem tengist 
kvikmyndagerð með einum eða öðrum hætti. Nú þegar hafa tvö fyrirtæki komið sér fyrir á 
svæðinu, Reykjavík Studios ehf. og Kukl ehf.  sem bæði eru ákveðin kjölfesta fyrir 
áframhaldandi þróun svæðisins. Sonik er fyrirtæki á sviði hljóð- og kvikmyndavinnslu og 
tengist aðalstarfsemi þess hljóð-, mynd-, túlka-, og vefútsendingum og uppsetningu 
ljósabúnaðar fyrir viðburði, ráðstefnur og sjónarvarp auk fleiri verkefna. Starfsemi 
fyrirtækisins fellur því vel að þróun og uppbyggingu kvikmyndaþorps í Gufunesi. Unnið er nú 
að gerð deiliskipulags fyrir svæðið.

Verð byggingarréttarins verður ákveðið með mati tveggja löggiltra fasteignasala þegar 
úthlutun lóðarinnar fer fram. Lóðarvilyrði þetta er tímabundið og gildir í tvö ár frá því að 
deiliskipulag hefur tekið gildi með auglýsingu í B-deild stjórnartíðinda. Sonik getur, eftir 
gildistöku deiliskipulagsins og í tvö ár þaðan í frá, óskað eftir úthlutun lóðarinnar. Nýti 
félagið sér ekki lóðarvilyrði þetta á umræddum tíma, fellur lóðarvilyrðið niður. Óheimilt er að 
framselja lóðarvilyrði þetta nema með samþykki borgarráðs.

Hrólfur Jónsson

     

Hjálagt:
Umsókn Sonik um lóð, dags. 31.10.2017.
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