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Efni: Athugasemdir við tillögu að breytingu á deiliskipulagi vegna Skólavörðustígs 36 (reitur 

1.181.4). 

Undirritaðir eigendur og íbúar að Lokastíg 15 gera eftirfarandi athugasemdir við tillögu að breytingu á 

deiliskipulagi á Lokastígsreit 4 vegna lóðarinnar að Skólavörðustíg 36. Með bréfi dagsettu 30. apríl 

2018 var okkur veittur tími til 30. maí 2018 til þess að koma með athugasemdir og andmæli vegna 

þessarar tillögu að breytingu. 

Núgildandi deiliskipulag fyrir Lokastígsreit 4 var samþykkt 10.12.2009. Í skilmálum sem fylgja 

deiliskipulaginu kemur skýrt fram að svalir mega ekki vera dýpri en 1,5m og einnig að ef fjarlægð 

viðbygginga og geymslna frá lóðarmörkum er minni en 3,0m þarf samþykki lóðarhafa aðliggjandi 

lóða. Þessir skilmálar eru í samræmi við byggingareglugerð nr. 112/2012. Þær tillögur að breytingu á 

deiliskipulagi sem kynntar eru vegna Skólavörðustígs 36 gera ráð fyrir viðamiklum breytingum á 

húsnæðinu. Gert er ráð fyrir hækkun um heila hæð, stækkun og hækkun á stigahúsi, stórri viðbyggingu 

aftan við húsið sem fer alveg að lóðarmörkum eignar okkar að Lokastíg 15 og að heimilt verði að nýta  

stóran hluta þeirrar viðbyggingar undir þaksvalir (dýpt þeirra á að verða 3,0m samkvæmt teikningu).  

Eigendur Lokastígs 15 mótmæla þessari tillögu að breytingum á deiliskipulagi. Ljóst er að af þeim 

mun hljótast mikið ónæði og röskun á því umhverfi sem verið hefur óbreytt um árabil. Tillögurnar 

brjóta einnig augljóslega í bága við þá almennu skilmála sem settir eru í texta við deiliskipulag 

Lokastígsreits 4 sem og gildandi byggingareglugerð. Að auki er með þessum tillögum freklega gengið 

inn á prívat svigrúm íbúa á Lokastíg 15 og gengið á rétt þeirra samkvæmt sjónarmiðum nábýlisréttar.  

Í fyrsta lagi mótmælum við að deiliskipulagstillagan geri ráð fyrir að viðbygging við húsið að 

Skólavörðustíg 36 nái alveg að lóðarmörkum húseignarinnar að Lokastíg 15 en slíkt er skýrt brot á 

reglum varðandi lágmarksfjarlægð bygginga frá lóðarmörkum aðliggjandi lóða (byggingarreglugerð 

nr. 112/2012 og deiliskipulag Lokastígsreits 4). Við gerum einnig athugasemdir við að byggingamagn 

lóðarinnar að Skólavörðustíg 36 er samkvæmt tillögunni aukið gríðarlega. Mest öll sú aukning virðist 

fólgin í stækkun viðbyggingar. Með því móti er lóðin nánast fullnýtt undir byggingar. Slíkt 

byggingarmagn á lóð skerðir möguleika á að hún nýtist íbúum en þjónar eingöngu þeim tilgangi að 

gagnast þeirri þjónustu (verslun?) sem fyrirhuguð er á neðstu hæðinni.  Möguleikum íbúa á efri 

hæðum til að nýta lóð/garð er þar með fórnað og við teljum líklegt að það leiði til (eða sé þegar 

áætlað) að íbúðir á 2. og 3. hæð verði notaðar sem gistiheimili/hótel sem myndi auka enn frekar á 

ónæði sem af slíkri starfsemi hlýst og væri að bera í bakkafullan lækinn á þessu svæði. Nú þegar búa 

íbúar Lokastígs við töluvert ónæði af starfsemi sem tengist þjónustusvæði á Skólavörðustíg, bæði 

vegna gistiheimila/hótela og einnig vegna veitingastaða. Með þessu byggingamagni og nálægð við 

nærliggjandi húseignir verður húsið í algjöru ósamræmi við aðliggjandi hús sem ekki eru byggð út að 

lóðamörkum.  

Í öðru lagi gerum við athugasemdir við að fyrirhugað er að nota stóran hluta viðbyggingar undir 

þaksvalir. Þær svalir eru mjög nálægt húseigninni að Lokastíg 15 og munu þær og þeir sem á þeim 

dvelja verða helsta útsýni úr gluggum á norðurhlið hússins (1. mynd). Staðsetning þeirra er einnig 

mjög nálægt svefnherbergjum húseignar okkar og því ljóst að bæði sjónmengun og ónæði vegna 

umgangs og viðveru fólks mun hljótast af. 

Í þriðja lagi mun hækkun á risi hafa veruleg skerðandi áhrif á útsýni frá húseign okkar.  Himininn og 

allur fjölbreytileiki hans er hluti af náttúrulegu umhverfi og í okkar huga engu lítilvægara útsýni en 

byggingar eða landslag. Með því að leyfa hækkun um eina hæð þá skerðist það útsýni og birta sem 
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íbúar Lokastígs 15 hafa notið (2. mynd).  Núverandi auglýsing um tillögu að breytingu á 

deiliskipulaginu fylgja ekki teikningar af skuggavarpi en ljóst er að á ákveðnum árstímum, bæði að 

vori og hausti mun hækkun á risi að Skólavörðustíg 36 skerða þann tíma sem morgunsól nær að skína 

á húseign okkar. Þá má einnig benda á að húsin að Lokastíg 15 og Skólavörðustíg 36 eru tvær hæðir, 

sem er í anda fjölbreytts byggingaminsturs hverfisins. Með þessari tillögu að breytingu eykst einsleitni 

götumyndarinnar og eins og áður sagði þrengir það töluvert að okkar lágreista húsi að Lokastíg 15. 

Við íbúar á Lokastíg 15 bendum á að mörk milli lóða Lokastígs 15 og Skólavörðustígs 36 er einnig 

mörkin á milli ólíkra landnotkunarsvæða þar sem Lokastígur tilheyrir íbúðabyggð en Skólavörðustígur 

er á þjónustusvæði. Við teljum að við slíkar aðstæður séu ríkar skyldur til að taka tillit til athugasemda 

íbúa á skilgreindu íbúðasvæði. Í orði og riti hefur það komið skýrt fram að eitt af markmiðum 

borgaryfirvalda sé að hlúa að íbúum miðborgarinnar og að mikilvægt sé að í miðborginni búi áfram 

börn og fjölskyldur þannig að hún haldi sínum fjölbreytileika sem íbúðarhverfi í bland við aðra 

starfsemi. Íbúar verða að geta treyst því að hagsmunir þeirra séu ekki fyrir borð bornir ef þeir stangast 

á við fyrirætlanir athafnamanna sem sjá fjárfestingu sinni best borgið með mikilli aukningu á 

byggingamagni.  

Fyrirhugaðar breytingar á fasteigninni að Skólavörðustíg 36 hefur enn meiri röskun og ónæði í för 

með sér fyrir íbúa og eigendur að Lokastíg 15 vegna þess að þar hafa íbúarnir fasta búsetu og hafa 

búið þar samfellt frá árinu 2000. Hér er því ekki um að ræða skammtímavistun ferðamanna eins og 

algengt er í nágrenni okkar heldur búum við stöðugt við þær aðstæður sem umhverfið bíður uppá. Það 

er vert að geta þess að húseignir að Skólavörðustíg 36 og Lokastíg 15 voru byggðar 1922 og hafa því 

staðið með nokkuð óbreyttu sniði í hartnær 100 ár. Því hafa íbúar þessara húsa sem og húsa í nágrenni 

þeirra mátt gera ráð fyrir að umhverfi þeirra búi við talsverðan stöðugleika sem verulega er raskað 

með þessari tillögu að breytingum. 

Húsnæðið að Skólavörðustíg 36 hefur nú verið vanrækt í það heila ár sem liðið er frá því núverandi 

eigandi eignaðist það. Útlit og umhirða húss og lóðar er til skammar (3. og 4. mynd) og það er 

nöturleg staða fyrir bæði nágranna og ekki síst borgaryfirvöld ef framhaldslíf hússins veltur á því að 

ítrustu skilyrðum um breytingar séu samþykktar án tillits til íbúa í nágrenninu sem hafa stuðlað að 

fjölbreytileika miðbæjarins um áratuga skeið. Ljóst er að hér vegast á ólíkir hagsmunir íbúa og eigenda 

að Lokastíg 15 og hagsmunir eigenda Skólavörðustígs 36. Það er krafa okkar að skipulagsyfirvöld taki 

hagsmuni íbúa sem búið hafa um áratugaskeið í húseign sinni fram yfir hagsmuni þeirra sem ekki hafa 

fasta búsetu í því húsnæði sem breytingar ná til. Vel er hægt að endurnýja húseignina að 

Skólavörðustíg 36 án þess að jafn freklega sé gengið á rétt nágranna eins og umrædd tillaga að 

breytingum gerir ráð fyrir. Þær tillögur að breytingum sem hér hefur verið fjallað um rýrir verðmæti 

húseignar okkar að Lokastíg 15 og því eru andmæli okkar ítrekuð og um leið er réttur okkar til að 

koma fram með frekari andmæli og kröfu á bætur vegna hugsanlegs fjárhagslegs tjóns áskilinn. 

Að lokum viljum við benda á að örfáum klukkustundum eftir að frestur til að skila inn athugasemdum 

við fyrstu tilraun núverandi eiganda Skólavörðustígs 36 til að breyta deiliskipulagi til að geta stækkað 

húsnæðið var húseignin auglýst til sölu fyrir 150 milljónir. Í fasteignaauglýsingunni kom eftirfarandi 

fram; „samkvæmt fyrirliggjandi samþykktu deiliskipulagi má auka byggingarmagn á lóðinni með því 

að hækka rishæð og setja kvisti á norðaustur og suðvesturhlið byggingarinnar. Auk þess má auka 

byggingamagn á 1. hæð að suðvestur lóðamörkum og nýta helming þaks fyrstu hæðarinnar sem 

þaksvalir...“.  Með þessari auglýsingu verður ekki annað lesið en fyrirætlun núverandi eiganda 

Skólavörðustígs 36 sé að keyra í gegn breytingu á deiliskipulaginu og selja svo byggingaréttinn með 

gróða fyrir sig en tapi fyrir nágranna. 



Virðingarfyllst, eigendur og íbúar að Lokastíg 15. 

Friðþjófur Árnason,  Líney Símonardóttir, Ívar Friðþjófsson og Freyja Friðþjófsdóttir 

 

1. mynd. Ústýni frá herbergi á rishæð Lokastígs 15 yfir að Skólavörðustíg 36.  



 

2. mynd. Útsýni úr gluggum húseignar að Lokastíg 15 mun skerðast verulega við hækkun húseignar 

að Skólavörðustíg. Þessi mynd sýnir núverandi útsýni frá eldhúsi á neðri hæð Lokastígs 15. 

 

3. mynd. Núverandi útlit framhliðar Skólavörðustígs 36 (30. maí 2018). Veggjakrot, sprugninn múr og 

almennt hirðuleysi einkennir það ár sem liðið er frá því húseignin var seld núverandi eiganda. 



 

4. mynd. Bakhlið Skólavörðustígs 36 í janúar 2018, um 7 mánuðum eftir að núverandi eigandi 

eignaðist húsið. Spítnahrúga, ofnar (hiti ekki á húsinu) og brotnir gluggar sem neglt hefur verið fyrir. 

 

5. mynd. Auglýsing í Fréttablaðinu 22. Janúar 2018 tveimur dögum eftir að frestur til að gera 

athugasemdir við „fyrri“ tillögu að breytingu deiliskipulagi Lokastígsreita vegna Skólavörðustígs 36. 

Húseignin er auglýst með fyrirliggjandi samþykktu deiliskipulagi! 
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Reykjavík 02.07 2018 (BSS) 

Varðar: Skólavörðustígur 36 
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju umsókn Arwen Holdings ehf. dags. 13. mars 2018 ásamt bréfi dags. 
13. mars 2018 varðandi breytingu á deiliskipulagi reits 1.181.4, Lokastígsreits 4, vegna lóðarinnar nr. 36 við 
Skólavörðustíg. Í breytingunni felst að auka byggingarmagn á 1. hæð að suðvestur lóðarmörkum, nýta þakhæð 
1. hæðar að hluta sem þaksvalir og stækka og hækka stigahúsið, samkvæmt uppdr. ARKHD dags. 12. mars 
2018. Tillagan var auglýst frá 18. apríl 2018 til og með 30. maí 2018.   
 
 
Tillagan var auglýst frá 5. desember 2017 til og með 19. janúar 2018 og 
endurauglýsing frá 18.apríl til 30.maí 2018 
 
 
Eftirtaldir aðilar sendu athugasemdir:  
Veritas lögmenn f.h. Raphael Steinberg dags. 17. 05 2018  
Friðþjófur Árnason, Líney Símonardóttir Ívar Friðþjófsson og Freyja Friðþjófsdóttir, dags. 17.05 2018. 
 

       
auglýst deiliskipulagsbreyting                skjáskot af Skólavörðustígu 36  
 
Deiliskipulag fyrir breytingu              Deiliskipulag eftir breytingu 
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Heimilt var skv. eldra deiliskipulagi að hækka ris á Skólavörðustíg 36 – því er ekki verið að hækka húsið umfram 
það sem þegar var samþykkt. 
 
 
inntak athugasemda: 
Veritas lögmenn fyrir hönd eigenda að Skólavörðustígs 30: 

 Gerð athugasemd við að húsið muni hækka, útsýni skerðast og verðmæti fasteigna mun rýrna í kjölfar 
breytingarinnar.  

 Að fyrirhuguð hækkun Skólavörðustígs 36 mun valda sjónmengun og að búast megi við verulegri 
röskun og auknum umgangi.  

 Helsta aðdráttarafl húsanna staðsetning þeirra við Hallgrímskirkju og er verið að skerða þá nálægð 
með breytingunni. 

 Þá er fjallað um lágmarksfjarlægð bygginga gagnvart lóðarmörkum, sbr. byggingarreglugerð 

 Jafnframt er gerð athugasemd við skuggvarpið 

 nábýlisréttur – fjárhagslegt tjón 
 
svar: 
Deiliskipulagið sem er nú þegar í gildi – leyfir hækkun á Skólavörðustíg 36 – ekki er verið að hækka húsið frekar, 
en um það sem fjallað er um á uppdrætti sem samþykktur er 10.12.2009. Leyfð er hækkun á hliðarbyggingu 
sem ekki talin hafa áhrif á nágrennið. 
 
Það er rétt sem að bréfritari leggur áherslu á – í texta deiliskipulagins kemur fram að „ef fjarlægð viðbygginga 
og geymslna frá lóðarmörkum er minni en 3 m þarf samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóða“ þessi grein er enn í 
fullu gildi. Ekki er hægt að byggja svo nálægt lóðarmörkum nema að fyrir liggi skriflegt samþykki nærliggjandi 
lóðarhafa. 

 
Varðandi athugasemdir um svalir á suðurhlið hússins og að það muni rýra gæði fasteignarinnar á 
Skólavörðustíg 30 þá er hér um nauðsynlegar endurbætur að ræða svo að húsið og komandi íbúðir uppfylli 
skilyrði um brunnahönnun og öryggi. Bent er á breytingar á Aðalskipulagi Reykjavíkur (febrúar 2018) þar sem 
að segir að á svæði M1A 2 „má ekki breyta núverandi húsnæði, s.s. skrifstofuhúsnæði, íbúðum, 
verslunarhúsnæði í gististarfsemi.“ 
 
Alltaf má búast við breytingum í þegar byggðum hverfum. Skipulagslög gera ráð fyrir því að ef gildistaka 
skipulags eða breyting á skipulagi leiði til þess að verðmæti fasteigna skerðist, umfram almenna 
verðmætisskerðingu sambærilegra eigna í næsta nágrenni, þá geti eigandi fasteignar beint kröfu að 
sveitarstjórn sbr. 1. mgr. 51. gr skipulagslaga. Ákvæðinu er ætlað að tryggja að eigendur nálægðra eigna fái 
bætta verðmætisrýrnun fasteignar, takist að sýna fram á tjónið.  
 
 
Friðþjófur Árnason og Líney Símonardóttir – Lokastíg 15 

 Fjalla um það deiliskipulag sem nú þegar er í gildi 

 um dýpt svala – mega ekki vera dýpri en 1,5 metri 

 um fjarlægð bygginga frá lóðarmörkum 

 um dýpt og stærð þaksvala – gera alvarlegar athugasemdir við stærð þaksvalanna og að þær fari alveg 
að lóðarmörkum – skerði prívat svigrúm íbúa að Lokastíg 15 

 gera athugasemd við að byggingarmagn er aukið gríðarlega – Að sú stækkun er að mestu í viðbyggingu 
á suðurhluta lóðarinnar. Slíkt byggingarmagn á lóð skerði möguleika á að hún nýtist íbúum en þjónar 
eingöngu þeim tilgangi að gangast þeirri verslun sem fyrirhuguð er á neðri hæðinni. Að möguleikar 
íbúa á efri hæðum hússins séu engir – og því sé íbúð fórnar til þess að verða gistiheimili / hótel. Nú 
þegar sé mikið ónæði af þeirri starfsemi við Skólavörustíginn sem angri íbúa Lokastígs. 

 Með viðbyggingunni sker húsið sig frá nálægðum húsum – vegna umfangs að lóðarmörkum 

 um hækkun á risi – sem nú þegar er í deiliskipulagsáætlun fyrir reitinn / hefur áhrif á himinninn og 
fjölbreytileika hans í náttúrlega umhverfi 
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 um skilin á milli landnotkunarhluta í Aðalskipulagi 

 að húsnæðið að Skólavörðustíg 36 hafi verið vanrækt – „íbúar  verða að geta treyst því að hagsmunir 
þeirra séu ekki fyrir borð bornir ef þeir stangast á við fyriráætlanir framkvæmdaglaðra 
athafnamanna....“ 

 
svar: 
Núverandi deiliskipulag leyfir hækkun á risi en annars er ekki um hækkun á sjálfu húsinu. Það er rétt sem að 
bréfritari leggur áherslu á – í texta deiliskipulagins kemur fram að „ef fjarlægð viðbygginga og geymslna frá 
lóðarmörkum er minni en 3 m þarf samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóða“ þessi grein er enn í fullu gildi. Ekki er 
hægt að byggja svo nálægt lóðarmörkum nema að fyrir liggi skriflegt samþykki nærliggjandi lóðarhafa. 
Dýpt svala á þaki var minnkuð frá fyrstu auglýstri tillögu og nú til þeirra síðari. Um er að ræða afnotaflöt sem er 
3 m á dýpt og því um 5,4 m að lóðarmörkum í suður. 
 
Varðandi hækkun á risi – þá er slík heimild til staðar í eldra deiliskipulagi og ekki er því verið að hækka húsið – 
en leyfðir eru kvistir á húsið á húsið sem er breyting frá eldra deiliskipulagi. Ekki var talin þörf á skuggavarpi þar 
sem ekki er verið að hækka húsið frá fyrri heimildum. 
 
Tekið er undir með bréfritara ábendingar hans og athugasemdir á mörkum landnotkunar skv. aðalskipulagi og 
er því enn mikilvægara það ákvæði í deiliskipulaginu er varaðar 3ja metra frá lóðarmörkum og að full sátt verði 
á milli lóðarhafa um slíkar framkvæmdir.  
 
Ný ákvæði í aðalskipulagi Reykjavíkur heimila ekki skammtímagistinu í húsinu – og götuhliðaákvæði 
aðalskipulagsins koma jafnframt í veg fyrir hótel eða skammtímagistingu á jarðhæð. Bent er á breytingar á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur (febrúar 2018) þar sem að segir að á svæði M1A 2 „má ekki breyta núverandi 
húsnæði, s.s. skrifstofuhúsnæði, íbúðum, verslunarhúsnæði í gististarfsemi.“ Því má ekki breyta núverandi 
húsnæði í skammtímagistingu umfram það sem leyft er í 90 daga reglunni. 
Hinsvegar telur skipulagsfulltrúi það jákvæða þróun að tryggja verslun og þjónustu á jarðhæðum og því var 
tekið jákvætt í stækkun á því rými. 
 
Telji eigandi fasteignarinnar að Reykjavíkurborg hafi með samþykkt deiliskipulagsins valdið honum tjóni 
umfram aðra á deiliskipulagssvæðinu þá er vakin athygli á 51. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem er kveðið 
svo á um að valdi gildistaka skipulagsáætlana því að verðmæti fasteignar lækkar, nýtingar-möguleikar hennar 
skerðast frá því sem áður var heimilt eða að hún rýrnar svo að hún nýtist ekki til sömu nota og áður og á þá sá 
sem sýnt getur fram á að hann verði fyrir tjóni af þessum sökum rétt á bótum úr sveitarsjóði eða ríkissjóði eftir 
atvikum vegna landsskipulagsstefnu eða að sveitarsjóður leysi fasteignina til sín. Verðmæti fasteignarinnar 
verða að skerðast meira heldur en almennt gerist á skipulagssvæðinu. Kröfu um bætur skal beint að 
sveitafélaginu sem tekur afstöðu til kröfunnar þegar og ef hún berst. 
 
að lokum frá bréfritara: 
„Að lokum viljum við benda á að örfáum klukkustundum eftir að frestur til að skila inn athugasemdum við 
fyrstu tilraun núverandi eiganda Skólavörðustígs 36 til að breyta deiliskipulagi til að geta stækkað húsnæðið 
var húseignin auglýst til sölu fyrir 150 milljónir. Í fasteignaauglýsingunni kom eftirfarandi fram; „samkvæmt 
fyrirliggjandi samþykktu deiliskipulagi má auka byggingarmagn á lóðinni með því að hækka rishæð og setja 
kvisti á norðaustur og suðvesturhlið byggingarinnar. Auk þess má auka byggingamagn á 1. hæð að suðvestur 
lóðamörkum og nýta helming þaks fyrstu hæðarinnar sem þaksvalir...“. Með þessari auglýsingu verður ekki 
annað lesið en fyrirætlun núverandi eiganda Skólavörðustígs 36 sé að keyra í gegn breytingu á deiliskipulaginu 
og selja svo byggingaréttinn með gróða fyrir sig en tapi fyrir nágranna.“ 
 
Það er bagalegt að eigendur fasteigna beri ekki tilhlýðilega virðingu fyrir eigninni og nágrenni hennar og láti 
eignina standa auða mánuðum skiptir.  Í nágrannalöndum okkar er sektarákvæðum beitt við vanrækslu 
fasteigna / húsa á ákveðnum stöðum. Jafnfram er þar að finna ákvæði um skyldu um búsetu í húsum sem 
sporna gegn því að þau standi auð og tóm á meðan beðið er eftir skipulagsbreytingum. Slík ákvæði er ekki til að 
dreifa  á Íslandi og verður því að höfða til samvisku eigandi hverju sinni. Skipulagsfulltrúi tekur því undir þessar 
athugasemdir og beinir því til eiganda fasteignarinnar að hann gangi þannig frá henni svo hún sé íbúðarhæf – 
opin og aðengilega - á þessum verðmæta stað okkar í borginni hið fyrsta.  
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umsögn: 
 
Þegar að tillagan var endurauglýst – var orðið við nokkrum af þeim athugasemdum og ábendingum sem höfðu 
borist með fyrri auglýsingu.  
 
 

                 
fyrri auglýsing          seinni auglýsing 
 
Ný endurauglýst tillaga sýndi m.a. minna byggingarmagn (var 305m² en er skv. þessari tillögu 281m²), þá var 
geymsla og sorp fært nær götu og dregið var úr afnotafleti á þaksvölum. Jákvætt var tekið í breytingu á 
deiliskipulagi til að stækka megi verslunarrýmið á jarðhæð.  Þá var jafnframt tekið jákvætt í að heimila kvisti og 
svalir á húsið en slíkar breytingar auka á gæði íbúðanna í húsinu. Ekki er heimilt að reka gistiheimili í húsinu skv. 
breytingu á AR 2010-2030 í febrúar 2018. 
 
niðurstaða: 
Það er mat skipulagsfulltrúa að umrædd breyting sé ekki til þess fallin að rýra gæði nærliggjandi byggðar og því 
er lagt til að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt. 
 
 
 
 
 
 
f.h. 
Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Borghildur Sturludóttir arkitekt 

 
Vakin er athygli á Gjaldskrá vegna kostnaðar við skipulagsvinnu og útgáfu framkvæmdaleyfis í Reykjavíkurborg nr. 1193/2016 

vegna kostnaðar við skipulagsvinnu o.fl.  
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