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Sótt er um uppskiptingu á lóð Lækjargötu 1 með stofnun nýrrar lóðar utan um tröppu að Núllinu innan lóðar og breytingu á
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Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík 
Björn Axelsson 
Borgartúni 12-14 
105 Reykjavík 
 

Reykjavík 12. janúar 2021 
 
Efni: Fylgibréf með umsókn til skipulagsfulltrúa vegna breytinga á 
lóðarmörkum Lækjargötu 1 
 
Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) fyrir hönd forsætisráðuneytis (FOR) og Ríkissjóðs 
Íslands sækir um uppskipti á lóð og breytingu á lóðarmörkum Lækjargötu 1. 
Ný lóð mun afmarkast af núverandi lóðarmörkum við Bankastræti og útbrúnum steyptra 
veggja umhverfis tröppu að Núllinu innan lóðar ráðuneytisins, þar sem steyptir veggir 
telja með tröppunni.  Með þessu verði til 2 aðgreindar lóðir, sem verða báðar í eignarhaldi 
Ríkissjóðs Íslands. 
 
Gildandi mæliblað er ekki til rafrænt.  Því er einnig óskað eftir uppmælingu á báðum 
þessum lóðum við Lækjargötu 1.  Ný lóð er gulmerkt á teikningu gildandi mæliblaðs fyrir 
neðan. 
 

 
 
 
Vegna yfirstandandi vinnu við gerð deiliskipulags fyrir lóð Lækjargötu 1 er óskað eftir að 
þessi umsókn og beiðni verði tekin til vinnslu og uppmælingar við fyrsta tækifæri. 
 
F.h. Framkvæmdasýslu ríkisins 
 
Friðrik Ó. Friðriksson, 
verkefnastjóri fagsviðs þróunar, eigna og aðstöðu  
 
Fylgiskjöl: 

- Gildandi mæliblað 1.170.001 
- Umboð FOR til FSR 



FORSÆTISRÁÐUNEYTIÐ

Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg 10 I. Reykjavík

sími:5458400 postur@for.is

1'0 rsae ti sr ad uney ti. is

Reykjavík 14. október 2020
Tilv.: F0R20060526/2.4.!

Efni: Vegna umsóknar um gerð og vinnslu deiliskipulags

Unnið er að viðbyggingu við Stjórnarráðshúsið. Framkvæmdasýsla ríkisins hefur umsjón með því
verkefni fyrir hönd forsætisráðuneytisins. Fyrsta áfanga þess, fomleifauppgreftri, fer senn að ljúka.
Næsti áfangi er að óska eftir gerð og vinnslu deiliskipulags. Með þessu bréfi veitir forsætisráðuneytið
Framkvæmdasýslu ríkisins umboð til að óska eftir gerð og vinnslu deiliskipulags.

Fyrir hönd ráðherra
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