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Borgarráð

       

Gufunes, viðauki um tímabundið lóðarvilyrði til GN Studios.

Óskað er eftir að borgarráð samþykki meðfylgjandi viðauka við tímabundið lóðarvilyrði GN 
Studios í Gufunesi.

Borgarráð samþykkti samning um  tímabundið  lóðarvilyrði þann 19, maí 2016 maí 2016  til 
handa RVK Studios  ehf. og/eða óstofnað dótturfélag/hlutafélag þess,  (nú GN  Studios   kt. 
441116‐2090,  Laugavegi  176 Reykjavík)  í  tengslum  við  uppbyggingu  „menningar‐  og/eða 
kvikmyndaþorps“ í Gufunesi, 
Aðilar hafa að undanförnu staðið í viðræðum sökum þess að unnið er að gerð deiliskipulags 
fyrir svæðið. Í þeirri vinnu hafa hugmyndir tekið nokkrum breytingum. Núverandi orðalag 
lóðarvilyrðisins um afmörkun svæðisins og fyrirhugaða starfsemi stendur í vegi fyrir því að 
núverandi hugmyndir um deiliskipulag á svæðinu nái fram að ganga eins og að er stefnt og 
samþykkt var í umhverfis‐ og skipulagsráði Reykjavíkurborgar þann 28. júní sl.

Af þeim  sökum  hefur  borgin  verið  í  viðræðum  við  lóðarvilyrðishafa um  að  gerður  verði 
viðauki,  við  framangreint  samkomulag um  tímabundið  lóðarvilyrði. Með  því  er  verið  að 
tryggja  að  vilyrðið  eins  og það  er  orðað  í  samkomulaginu  standi  ekki  í  vegi  fyrir þróun 
deiliskipulagsins eins og samþykkt lýsing þess í umhverfis‐ og skipulagsráði gerir ráð fyrir. 
Aðilar  eru  sammála  um  að  nauðsynlegt  sé  að  breyta  afmörkun  þess  svæðis  sem  eldra 
vilyrðið tók til, en einnig hafa hugmyndar breyst varðandi nýtingu svæðisins í heild þar sem 
gert er ráð fyrir íbúðabyggð á því svæði sem lóðarvilyrðið tekur til. 

Hrólfur Jónsson

     

Hjálagt:
Drög að viðauka við tímabundið lóðarvilyrði til GN Studios.
Lóðarvilyrði dags. 26. maí 2016. 



 
Þann 26. maí 2016 undirrituðu Reykjavíkurborg kt. 530269-7609, Ráðhúsinu í Reykjavík 
annars vegar vegna Reykjavíkurborgar Eignasjóðs kt. 570480-0149, Borgartúni 10-12 og 
RVK Studios ehf. og/eða óstofnað dótturfélag/hlutafélag þess, (nú GN Studios  kt. 441116-
2090, Laugavegi 176 Reykjavík) samning um tímabundið lóðarvilyrði í tengslum við 
uppbyggingu „menningar- og/eða kvikmyndaþorps“ í Gufunesi, sem aðilar eru sammála um 
að byggja upp í góðu samstarfi: 
Samningurinn var samþykktur f.h. Reykjavíkurborgar, samkvæmt samþykkt borgarráðs, þann 
19. maí 2016. 

Aðilar hafa að undanförnu staðið í viðræðum sökum þess að unnið er að gerð deiliskipulags 
fyrir svæðið. Aðilar eru upplýstir um að núverandi orðalag lóðarvilyrðisins um afmörkun 
svæðisins og þá starfsemi sem fyrirhuguð er að fari fram á því svæði sem lóðarvilyrðið tekur 
til stendur í vegi fyrir því að núverandi hugmyndir um deiliskipulag á svæðinu nái fram að 
ganga eins og að er stefnt og samþykkt var í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar 
þann 28. júní sl. 

Af þeim sökum hefur borgin óskað eftir viðræðum við lóðarvilyrðishafa um að gerður verði 
viðauki, við framangreint samkomulag um tímabundið lóðarvilyrði, sem hafi það að markmiði 
að tryggja að vilyrðið eins og það er orðað í samkomulaginu standi ekki í vegi fyrir þróun 
deiliskipulagsins eins og samþykkt lýsing þess í umhverfis- og skipulagsráði gerir ráð fyrir.  

Aðilar eru sammála um að nauðsynlegt sé að breyta lögun lóðarvilyrðissvæðisins, miðað við 
núverandi lýsingu þess í samkomulaginu, en einnig hafa hugmyndar breyst varðandi nýtingu 
svæðisins í heild þar sem gert er ráð fyrir íbúðabyggð á því svæði sem lóðarvilyrðið tekur til. 
Eru aðilar sammála um að breyta efni lóðarvilyrðisins hvað það varðar. 

Af þessum sökum hafa aðilar komist að samkomulagi að gera svohljóðandi viðauka, sem 
ritaður er hér á eftir, við samkomulag um tímabundið lóðarvilyrðið svo hægt verði að ná fram 
þeim markmiðum sem að er stefnt með samþykkt deiliskipulags í Gufunesi.  
 

 

Viðauki I. við samkomulag um tímabundið um lóðarvilyrði 
Eftir því sem vinnu við deiliskipulag Gufunessvæðisins hefur undið fram hefur komið í ljós 
að  lögun þess afmarkaða svæðis sem lóðarvilyrðið tekur til á svæðinu, þ.e. eins og það er 
skilgreint í fylgiskjali með samkomulagi aðila um tímabundið lóðarvilyrði, geti tekið 
breytingum til samræmis við hugmyndir borgarinnar um nýtt deiliskipulag fyrir svæðið. 
Áfram skal þó miða stærð lóðarvilyrðisins haldist eins og það er tilgreint í samkomulaginu, þó 
lögun þess muni mögulega breytast frá því sem áður var ákveðið.  

Fyrir liggur að til þess að hægt sé að koma starfsemi fyrirtækisins Kukl ehf. á svæðinu, sem 
áætlanir eru um en fyrirtækið stendur að framleiðslu á kvikmyndum og sjónarvarpsefni auk 
þess að leigja út tæki  fyrir slíka starfsemi, þarf að taka sneið af því svæði sem fellur undir 
lóðarvilyrðið eins og meðfylgjandi yfirlitsmynd sýnir. Um þetta eru aðilar upplýstir.  

Í gildandi samkomulagi um tímabundið lóðarvilyrði er til staðar lýsing á þeirri starfsemi sem 
ráð er fyrir gert að byggð verði upp á því svæði sem lóðarvilyrðið tekur til. Nú liggja fyrir 
hugmyndir í lýsingu að deiliskipulagi um íbúðabyggð, sem hefur verið samþykkt í umhverfis 



og skipulagsráði, um að á lóðinni geti risið íbúðir a.m.k. að hluta. Aðilar eru sammála um að 
gera varanlega  breytingu á lóðarvilyrðinu, eins og það er orðað í núgildandi 7. gr., um að á 
svæðinu sem vilyrðið tekur til verði byggðar sem lóðarvilyrðishafi fær úthlutað þegar 
endanlegt deiliskipulag liggur fyrir auk byggingalóðar fyrir atvinnustarfsemi.  
Þar sem endanlegt deiliskipulag liggur ekki fyrir munu aðilar gera með sér samkomulag um 
nýjan viðauka II. við samkomulagið um tímabundið lóðarvilyrði þegar deiliskipulagið hefur 
tekið gildi með auglýsingu í B-deild stjórnartíðinda sem mun afmarka enn frekar  lóð/lóðir og 
lögun þess svæðis sem lóðarvilyrðishafi fær til úthlutunar.  
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