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Helena Stefánsdóttir

Frá: Sigurlaug Helga Pétursdóttir <sigurlaug@reitir.is>

Sent: 24. ágúst 2017 09:23

Til: USK Skipulag

Efni: Spöngin eining G, Spöngin 3-5/Móavegur 2 og 4 - ábending og athugasemd við 

tillögur 

Góðan daginn, 
 
f.h. Reita er gerð ábending og athugasemd við tillögur varðandi breytingu á deiliskipulagi Spangarinnar einingu G 
vegna lóðanna nr. 3-5 við Spöngina og 2 og 4 við Móaveg. Borgarráð samþykkti afgreiðslu ráðsins 6. júlí 2017 og var 
tillagan auglýst í Lögbirtingarblaði 14. júlí 2017.  
 
Samkvæmt tillögum í skipulaginu er verið að ráðstafa borgarlandi undir gestabílastæði en áður voru þessi bílastæði 
skipulögð á lóð D (Spöngin 1) sem Reitir (áður Landic Property) útbjuggu árið 2004, sjá klippu úr eldra skipulagi, og 
hafa nýst öllum þjónustukjarnaum í Spönginni. Reitir (áður Landic Property) sóttu um að fá þessari lóð úthlutað og 
annaðist félagið skipulagsbreytingarnar á sínum tíma. Samkvæmt byggingarfulltrúa var erindi með málsnr. BN30406 
samþykkt árið 2004, sjá neðangreinda klippu úr kerfum byggingarfulltrúa.  
 

 
 
 



2

 
 
F.h. Reita er því gerð athugasemd við ráðstöfun bílastæða á þessu svæði (lóð D - Spöngin 1) undir gestabílastæði fyrir 
fyrirhugaða íbúðarbyggð á einingu G að Spönginni enda hafa Reitir réttmætar væntingar til nýtingar þessara stæða 
sbr. áður samþykkta umsókn með málsnr. BN30406. Fyrirhuguð ráðstöfun stæðanna skv. tillögu í skipulagi nú gengur 
á skjön við hagsmuni og rétt Reita skv. eldri samþykkt.  
 
Óskað er eftir staðfestingu á móttöku þessa tölvupósts.  
 
Með kveðju, 
 
Sigurlaug H. Pétursdóttir, hdl.  
Lögmaður/Attorney at Law 

575 9026  | 848 2887|  sigurlaug@reitir.is   
 
Reitir fasteignafélag hf. 
Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík 
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Reykjavík 01.09.17 
 
 
Varðar: Spöngin eining G, Spöngin 3-5/Móavegur 2 og 4, breyting á deiliskipulagi 
 
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju umsókn Yrki arkitekta ehf., mótt. 21. júní 2017, varðandi breytingu á 
deiliskipulagi Spangarinnar einingu G vegna lóðanna nr. 3-5 við Spöngina og 2 og 4 við Móaveg. Í breytingunni felst 
að fjölga íbúðum í 130 íbúðir (eða allt að 156 íbúðir miðað við vikmörk + 20%) og felld út heimild til að byggja 
verslunar- og þjónustuhúsnæði á lóðinni, formi og stærð byggingarreita er breytt lítillega, þakgörðum efri hæða 
fækkað og breidd svalaganga minnkuð, bílastæðaskilmálum er breytt, bílakjallari minnkaður og fjöldi bílastæða 
ofanjarðar er aukinn og fyrirkomulag sorpgeymsla er breytt þannig að í stað djúpgáma eru hefðbundin sorpskýli á lóð, 
samkvæmt uppdr. Yrki arkitekta ehf., dags. 5. júlí 2017. 
 
Tillagan var auglýst frá 14. júlí 2017 til og með 25. ágúst 2017. 
 
Eftirtaldir aðilar sendu inn athugasemdir: Sigurlaug H. Pétursdóttir, hdl. f.h. Reita, dags. 24. ágúst 2017. 
 
Efnisatriði bréfsins er eftirfarandi: 

 Sett er fram athugasemd/ábending um það að tillagan reikni með að ráðstafa borgarlandi, lóð D/Spöngin 
1, undir gestabílastæði. 

 

       
Hluti kynntrar tillögu     Hluti eldra deiliskipulags 
Pílan sýnir hvar austur lóðarmörk Spöngin 3-5/Móavegur 2 og 4 er á eldra skipulagi 
 

Svar: Eins og sjá má af myndunum hér að ofan þá er umrætt svæði/lóð ekki hluti af því svæði sem 
tillagan nær til og þar af leiðandi er ekki tekin afstaða til nýtingar þess lands sem um ræðir. 

 
 
 
Niðurstaða: Lagt er til að tillagan verði samþykkt óbreytt. 
 
Fh skipulagsfulltrúans í Reykjavík 
Lilja Grétarsdóttir arkitekt og verkefnisstjóri 
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