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Reykjavíkurborg 
Skipulagsfulltrúi 
 

 

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ            

BORGARTÚN 12-14  105 REYKJAVÍK  

Netfang: skipulag@reykjavik.is 

Reykjavík 30. apríl 2021 / IJBG  

 

UMSÖGN 

Reykjavíkurvegur 31B – Umsókn / SKIPTING LÓÐAR 

Á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 26. mars 2021 var lögð fram umsókn Arons Inga Óskarssonar dags. 
18. mars 2021 um skiptingu lóðarinnar nr. 31B við Reykjavíkurveg. Einnig er lögð fram drög að lóðarblaði dags. 
31. mars 2019 og afsalsbréf dags. 10. ágúst 1988.  
 
Skipulag: Ekki er í gildi  er deiliskipulag fyrir svæðið. 
 
Erindið: 
Sótt er um skiptingu lóðarinnar nr. 31B við Reykjavíkurveg. 
 

 
Lóð nr. 31b við Reykjavíkurveg mörkuð gulum lit til vinstri. Loftmynd af reitnum frá 27.07.2020 til hægri. 
 
Greinargerð: 
Í fyrri umsögn skipulagsfulltrúa dags. 26. febrúar 2021 vegna fyrirkomulag á staðsetningu smáhýsis innan 
lóðarinnar með tilliti til lagnakvaðar á vegum VEITNA ohf. vegna frárennslis / kvöð um holræsi, sjá mæliblað að 
neðan), sem þverar lóðina frá austri í vestur, kom eftirfarandi fram: 

Auk staðsetningar smáhýsis varðar málið einnig afmörkun lóðar Reykjavíkurvegar 31B með tilliti til lagnakvaðar VEITNA ohf. 
Fyrirspyrjandi erfði að sögn (sbr. símtal við undirrirtaðan dags. 26.02.2021) ásamt bróður sínum lóðina nr. 31B árið 2009. Í 
afsalsbréfi frá 24.10.1964 kemur fram “að kaupanda sé kunnugt um, að hluti af eignarlóðinni fyrir sunnan húsið fylgir ekki 
með kaupunum. Lóðin sem ekki fylgir er 15 m. með götu.” Engin gögn um þessa lóð / lóðarspildu, þ.m.t. lóðarblað, finnast í 
fórum landupplýsingadeildar LUKR á umhverfis- og skipulagssviði, og þinglýstir eigendur lóðarinnar eru ekki skráðir í 
fasteignayfirliti hjá fasteignaskrá, einungis umráðendur, þ.e. bræðurnir sem er annar fyrirspyrjenda nú. 

 
Þar áður hafði sama aðili sent inn fyrirspurn og spurt um afstöðu skipulagsfulltrúa um leyfi til þess að byggja á 
sama lóðarskika, þ.e. 450m2 lóð. Í umsögn skipulagsfulltrúa dags. 2. febrúar 2018 stendur eftirfarandi svar 
ásamt niðurstöðu: 

Fyrirspurn er í 2 tillögum, annars vegar að byggt verði samhliða húsinu að götu B hluti og hins vegar að byggt verði á baklóð 
hússins A hluti. Um er að ræða stóra lóð sem hugsanlega væri hægt að nýta betur og skipta í tvær. Sú kvöð (frárennsli) sem 
liggur gegnum suðurhluta lóðarinnar kemur í veg fyrir að hægt sé að nýta þann hluta (B). Ef aftur á móti er byggt vestan 
megin við húsið (A) er komið nokkuð nærri aðliggjandi húsum. Þar sem verið er að óska eftir að byggja nýtt hús inn í gróið 
hverfi, er nauðsynlegt að slíkar ákvarðanir grundvallist á heimildum í deiliskipulagi eða hverfisskipulagi. Gera þarf heildstætt 
mat á því hvort og hvernig hægt er að þétta byggð á þessum stað og mikilvægt að sátt ríki um slíka þéttingu.  

 
Rétt er að hafa þessa forsögu í huga þegar gert er grein fyrir afstöðu skipulagsfulltrúa við skiptingu lóðar. 



  

bls. 2 

 
Ljósmynd frá 2017. Lóð nr. 31B við Reykjavíkurveg fyrir miðri mynd. Lóð nr. 31 til hægri og nr. 29 til vinstri. 

  
Mæliblað dags. maí 1989 með kvöð um holræsi til vinstri Drög að lóðaskiptingu dags. 31.03.2019 til hægri. 
 
Umsögn: 
Ljóst er af fyrri umsögnum skipulagsfulltrúa dags. 26.02.2021 og 02.02.2018 að möguleg uppbygging á lóðinni 
(nr. 31) þarfnast ekki sérstakrar lóðarskiptingar. Skipulagsfulltrúi telur uppskipting lóðarinnar nr. 31, m.a. í ljósi 
lagnakvaðar VEITNA ohf, ekki samræmast hagsmunum Reykjavíkurborgar þar sem borginni ber skylda að 
þjónusta sérhverja lóð á ýmsan hátt. Almennt er ekki gert ráð fyrir skiptingu lóða nema með ákveðnum 
skilyrðum samkvæmt gildandi Aðalskipulagi Reykjavíkur sbr. kafla um borgarvernd (í kaflanum Borg fyrir fólk) 
með vísan í fjölbreytileika byggðarmynsturs innan Hringbrautar, sjá bls. 164: 
https://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/10-borg_fyrir_folk.pdf) 
 
Með hliðsjón af umsögn skipulagsfulltrúa dags. 26. febrúar sl. er ljóst er að fyrirspyrjandi hefur aðeins hug á að 
byggja smáhýsi á lóðinni og þarf því ekki lóðaskiptingu til þar sem ekki er þörf á byggingarreit. Auk þess sem má 
koma fyrir smáhýsi innan lóðar án aðkomu byggingarfulltrúa komi til framkvæmda / verði smáhýsi reist. 
 
Niðurstaða: Ekki er fallist á skiptingu lóðar sbr. umsögn að ofan. 

 
f.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Ingvar Jón Bates Gíslason, arkitekt 
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