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Reykjavík, 26. febrúar 2021 
 
 
Leiruvegur 2 og 4 – Umsókn til skipulagsfulltrúa. Skipting lands (SN200351)  
 
Á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 18. september 2020 var lagt fram umsókn Kristins Hannessonar 
dags. 8. september 2020, um skiptingu landsins Leiruvegur 2 og 4 á Kjalarnesi samkv. uppdrætti Volfram ehf. 
dags. 29. maí 2020. Til viðbótar hafa borist nýir uppdrættir Eflu dags. 20. janúar 2021. Erindinu var vísað til 
umsagnar verkefnisstjóra. 
 
 

 

  
Hluti af gildandi aðalskipulagi 
     
 
Skipulag í gildi  
 
Aðalskipulag 
 
Í gildi er Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, samþykkt í borgarstjórn Reykjavíkur 26. nóvember 2013 og birt í 
B-deild stjórnartíðinda 26. febrúar 2014. Samkvæmt aðalskipulaginu er Leiruvegur 2 og 4 á svæði skilgreint sem 
L - landbúnaðarsvæði. 
 
Á svæði L-landbúnaðarsvæði er lögð áhersla á að virða og vernda landbúnaðarsvæði og stuðla að fjölbreyttari 
búsetukostum og öflugu atvinnulífi á svæðinu, en jafnframt tryggja aðgengi almennings að svæðum með 
útivistargildi og taka frá þau svæði sem hafa sérstakt verndargildi.  
 
Deiliskipulag     

Ekki er í gildi er deiliskipulag fyrir reitinn.  

 
Umsögn 
 
Í erindinu er sótt um  landskiptum á landi Naustaness, landnr. 125737. Jörðinni yrði skipt upp í þrjá parta tvo af 
stærðinni 3.8 ha og ein af stærðinni 7500 fm.  Eins og fram kemur hér að framan er ekki til deiliskipulag fyrir 
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svæðið og því ekki mögulegt að breyta deiliskipulagi í samræmi við umbeðna breytingu á landreigninni. Í 48. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 kemur ma. fram:  

• Óheimilt er að skipta jörðum, löndum eða lóðum eða breyta landamerkjum og lóðarmörkum nema 
samþykki sveitarstjórnar komi til.  

• Sveitastjórn getur krafist þess að eigendum landa og jarða að gerður sé fullnægjandi hnitsettur 
uppdráttur af nýjum landamerkjum eða lóðarmörkum til afnota fyrir landeignaskrá og 
þinglýsingarstjóra.  
 

Í ljósi þessara ákvæða í skipulagslögum leggur undirritaður til að málið verði afgreitt í samræmi við 48. gr. 
skipulagslaga.  
 
   
 
Niðurstaða 
 
Skipulagsfulltrúi tekur jákvætt í erindið.  
 
  
 
F.h. Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
 
Ólafur Melsted  
landslagsarkitekt / verkefnastjóri 
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