
Skipulags- og samgönguráð 
 
Ár 2021, miðvikudaginn 1. desember kl. 09:00, var haldinn 122. fundur skipulags- og 
samgönguráðs Reykjavíkur. Eftirtaldir fulltrúar tóku sæti á fundinum: Pawel Bartoszek, 
Dóra Björt Guðjónsdóttir, Hjálmar Sveinsson, Aron Leví Beck, Eyþór Laxdal Arnalds, 
Marta Guðjónsdóttir, Katrín Atladóttir og áheyrnarfulltrúarnir Ásta Þórdís Skjalddal 
Guðjónsdóttir, Vigdís Hauksdóttir og Kolbrún Baldursdóttir. Eftirtaldir embættismenn 
og aðrir starfsmenn sátu fundinn: Ólöf Örvarsdóttir, Björn Axelsson, Borghildur Sölvey 
Sturludóttir, Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir, Gunnar Hersveinn Sigursteinsson og 
Jóhanna Guðjónsdóttir. Eftirtalinn starfsmaður tók sæti með fjarfundarbúnaði: Inga 
Rún Sigurðardóttir.  
Fundarritari var Harri Ormarsson. 

 
Þetta gerðist: 

 
(D) Ýmis mál 

 
1. Landfylling í Nýja Skerjafirði, 

frummatsskýrsla, kynning 
  Mál nr. US210351 

 
Lögð fram til kynningar frummatsskýrsla um mögulega landfyllingu í Nýja 
Skerjafirði, dags. 3. nóvember 2021, ásamt viðaukahefti. 
 
Kynnt. 
 
Fulltrúar Viðreisnar, Samfylkingarinnar og Pírata leggja fram svohljóðandi 
bókun: 
 

Í tengslum við nýja byggð í Skerjafirði er fyrirhugað að gera 4,3 ha 
landfyllingu á um 700 metra kafla, um 100 metra út í sjó. Landfyllingin 
mun nýtast undir nálæga byggð, undir samgöngutengingar og til útivistar. 
Framkvæmdin er ekki matsskyld en ákveðið var að ráðast í mat á 
umhverfisáhrifum að frumkvæði borgarinnar. Fyrir liggja tillögur að 
mótvægisaðgerðum eins og að strandlengjan verði mótuð þannig að hún líki 
eftir náttúrulegri strönd og leitast við að þar geti myndast leirur á ný í stað 
þeirra sem raskast. Við þökkum vandaða vinnu við gerð frummatsskýrslu 
sem er nú komin í opið umsagnarferli. Í framhaldi verður unnið úr þessum 
gögnum og lagður grunnur að næstu skrefum. 

 
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi bókun: 
 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera alvarlegar athugasemdir við 
landfyllingu við Skerjafjörð sem mun raska náttúrulegri fjöru sem hefur hátt 
verndargildi og til stendur að friða. Opinberir fagaðilar hafa bent á að 
landfyllingin muni hafa umtalsverð umhverfisáhrif á leirur, fjörulíf og 
líffræðilegan fjölbreytni. Umhverfisstofnun hefur bent á að landfyllingin 
muni auk þess hafa neikvæð áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda að því 
leyti að þangbreiður sem binda koldíoxíð munu skerðast. Þá bendir 
stofnunin á að skv. lögum um náttúruvernd beri að forðast röskun þeirra 
náttúrufyrirbæra sem falla undir, 61. gr. laga nr. 60/2013 nema brýna 
nauðsyn beri til og ljóst að aðrir kostir séu ekki fyrir hendi. Ennfremur 
leggur Náttúrufræðistofnun Íslands til að Skerjafjörður sé eitt þeirra svæða 
sem verði sett á B- hluta náttúruminjaskrár. Þá segir í áliti 
Náttúrufræðistofnunar: „Náttúra Skerjafjarðar, ef svo má að orði komast, á 
ekki að gjalda fyrir að ástæða þyki til þess að skipuleggja byggð við fjörðinn 
eða á flugvallarsvæðinu.“ Ljóst er að áform um landfyllingu er í ósamræmi 
við yfirlýsta stefnu meirihlutans í borgarstjórn um að hlúa eigi að grænum 
svæðum og vernda eigi líffræðilegan fjölbreytileika. Til að koma í veg fyrir 
alvarleg umhverfisspjöll ætti að fara að faglegum tilmælum og falla frá 
áformum um landfyllingu þannig að náttúran fái notið vafans. 

 
Áheyrnarfulltrúi Miðflokksins leggur fram svohljóðandi bókun: 



 
Reykjavíkurborg áformar að gera 4,3 ha landfyllingu í Skerjafirði og er 
áætluð efnisþörf um 245.000 m3, sem nemur rúmlega 14.400 trailera/12 
metra langra vörubíla. Í fyrri áfanga er gert ráð fyrir 0,5 hektara landfyllingu 
og í seinni áfanga 3,8 hektara. Mikið umhverfisslys er í uppsiglingu og 
mikið inngrip í náttúruna. Shellvík er með síðustu náttúrulegu og óröskuðu 
fjörunum í Reykjavík fyrir utan Kjalarnes. Áætlað er að fullbyggður Nýi 
Skerjafjörður hýsi 2.300–2.500 íbúa í 1.400 íbúðum og þar af eiga 300 
íbúðir verði á fullbyggðri landfyllingu. Áhrif á gróður, strand- og 
sjávarlífríki, fuglalíf og verndarsvæði – samkvæmt skýrslunni eru metin í 
hæsta neikvæða flokki. Á svæðinu eru minjar um fyrstu sjóflugvélasögu 
Reykjavíkur sem var upphafið af flugi í Vatnsmýrinni og þessari sögu á að 
fórna. Innviðir Skerjafjarðar þola ekki það álag sem af þessari uppbyggingu 
hlýst. Umferðarálagið er nægt fyrir og nýlega var boðað að þrengja að 
Suðurgötu og breyta henni í borgargötu. Efnisflutningar verða gríðarlegir í 
gegnum Skerjafjörð og á Menntavegi framhjá HR og á ólögðum vegi við 
enda flugbrautarinnar í Vatnsmýrinni. Þá er ótalin áhrifin af eknum 
kílómetrum, eyðslu bíla, slit gatna og losun CO2 af verkinu. 

 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Þetta viðaukahefti styður það sem fulltrúi Flokks fólksins hefur verið að 
segja undanfarin ár sem er að það á alls ekki að fylla upp í fjörur þegar 
eitthvað á að gera við ströndina. Þrátt fyrir hagstæð skilyrði fyrir 
landfyllingu á þessum stað kemur í ljós að tjónið fyrir lífríki fjörunnar er 
mikið og óvissa um árangur mikil. Í rammaskipulagi Skerjafjarðar er lögð 
áhersla á að leitast verði við að líkja eftir náttúrulegri strönd með notkun 
grjóts af sömu stærðargráðu og fjölbreytileika eins og er nú í fjörunni. Þetta 
er augljóslega ekki hægt samkvæmt þessari skýrslu: Um 2,7 ha af 3,7 ha 
núverandi fjöru sem geymir fínefni munu hverfa undir landfyllinguna og 
fláa hennar. Niðurstöður greininga sýna að varnargarðar munu aðeins veita 
staðbundið skjól fyrir öldu. Verulega stóran varnargarð þyrfti því til að 
skapa almennar skjólaðstæður við landfyllinguna. Þessi ,,tilbúna” þyrfti að 
vera í gjörgæslu um aldur og ævi. Hafa mætti í huga að núverandi fjörur 
hafa myndast á löngum tíma og þróast við staðbundnar aðstæður. 
Verkfræðingar geta engu við það bætt. Engar mótvægisaðgerðir mun duga 
til hér. Skaðinn er óafturkræfur. Miklu er fórnað fyrir lítið þegar 
heildarmyndin er skoðuð. 

 
Þórólfur Jónsson deildarstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið. Einnig taka 
sæti á fundinum undir þessum lið með fjarfundarbúnaði Ragnhildur 
Gunnarsdóttir, Sigurður Örn Jónsson og Anna Rut Arnardóttir frá EFLU, Páll 
Gunnlaugsson frá ASK arkitektum, Björn Ingi Edvardsson verkefnastjóri, Ingvar 
Jón Bates Gíslason verkefnastjóri og Hannes Bjartmar Jónsson, 
ráðgjafaverkfræðingur.  
Eftirtaldir fulltrúar í umhverfis- og skipulagsráði taka sæti á fundinum með 
fjarfundarbúnaði með vísan til 1. málsl. 1. mgr. 54. gr. sbr. 4. málsl. 1. mgr. 13. 
gr. samþykktar um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar 
varðandi fjarfundaheimild: Líf Magneudóttir, Sabine Leskopf, Björn Gíslason, 
Jórunn Pála Jónasdóttir og Baldur Borgþórsson. 

 
(A) Skipulagsmál 

 
2. Afgreiðslufundir skipulagsfulltrúa 

Reykjavíkur, fundargerð 
  Mál nr. SN010070 

 
Lögð fram fundargerð embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 26. 
nóvember 2021. 

 
3. Hverfisskipulag, Breiðholt 6.1 Neðra 

Breiðholt, tillaga 
 (06.1) Mál nr. SN160263 

 



Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju tillaga að hverfisskipulagi Breiðholts, 
hverfi 6.1 Neðra Breiðholt, dags. 30. apríl 2021, ásamt almennri greinargerð og 
stefnu, dags. 30. apríl 2021, og skipulagsskilmálum, dags. 30. maí 2021. Einnig 
er lögð fram verklýsing fyrir hverfisskipulag dags. 25. mars 2015, lagf. 4. maí 
2015, skýrsla um íbúaþátttöku og samráð dags. 7. desember 2020, athugasemdir, 
ábendingar og spurningar sem bárust á kynningartíma vinnslutillagna 
hverfisskipulags fyrir Breiðholt á tímabilinu 16. júlí til 18. september 2020, 
samantekt á úrvinnslu athugasemda og ábendinga frá íbúum og hagsmunaaðilum 
dags. 26. maí 2021 og byggðakönnun Borgarsögusafns Reykjavíkur fyrir 
borgarhluta 6, Breiðholt, skýrsla 216 frá árinu 2021. Tillagan var auglýst frá 29. 
júní 2021 til og með 31. ágúst 2021. Eftirtaldir sendu inn athugasemdir/umsögn: 
Guðmundur Svafarsson dags. 21. júní 2021, Heiðdís Schell Traustadóttir dags. 
26. júní 2021, bókun fulltrúa í íbúaráði Breiðholts dags. 20. ágúst 2021, 
Vegagerðin dags. 24. ágúst 2021 og svarbréf frá skipulagsdeild Kópavogs 26. 
ágúst 2021 ásamt umsögn umhverfissviðs Kópavogsbæjar 13. ágúst 2021. Einnig 
eru lögð fram svör við athugasemdum dags. 26. nóvember 2021. 
 
Samþykkt sbr. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum 
sem koma fram í umsögn skipulagsfulltrúa, dags. 26. nóvember 2021. 
Vísað til borgarráðs. 
 
Fulltrúar Viðreisnar, Samfylkingarinnar og Pírata leggja fram svohljóðandi 
bókun: 
 

Með hverfiskipulaginu er mótuð heildstæð sýn fyrir Breiðholtið. 
Reykjavíkurborg er að vinna hverfisskipulag fyrir öll hverfi til þess meðal 
annars að auka gagnsæi og jafnræði í kringum skipulagsheimildir og 
auðvelda fólki að gera breytingar á eigin húsnæði. Hverfisskipulagið skapar 
þannig skýra umgjörð um breytingar og viðbyggingar við núverandi 
húsnæði og einfaldar líf íbúa sem ætla að standa í framkvæmdum. 
Niðurstaðan er afrakstur víðtæks og metnaðarfulls samráðsferlis sem staðið 
hefur yfir frá árinu 2016. Komið er til móts við ákall íbúa um öflugri 
hverfiskjarna með þróun Arnarbakka og Völvufells og fleiri þróunarreita 
sem unnir hafa verið samhliða gerð hverfisskipulagsins. Vetrargarðurinn 
fær sinn sess í skipulagi Seljahverfis sem og fyrirhuguð dansmiðstöð í Efra-
Breiðholti. Við þökkum starfsfólki hverfisskipulags mikla og góða vinnu 
og fögnum því að það sé að verða að veruleika. 
 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi bókun:  
 

Hér er verið að rýmka almennar heimildir húseigenda í hverfinu og er margt 
af því til bóta. Athugasemdir vegna samgangna ber að virða og er mikilvægt 
að bætt verði úr sem allra fyrst til þeim til að létta á umferð. Þá skortir á að 
Mjóddin sé skipulögð í heild eins og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
hafa lagt til. Rétt er að benda á að Elliðaárdalurinn er ekki heldur hluti þessa 
hverfisskipulags. 

 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Í þessum gagnapakka er að finna bréf frá Vegagerðinni og Kópavogsbæ um 
Arnarnesveginn. Athugasemdir beggja aðila valda áhyggjum. Vegagerðin 
bendir á að skv. Vegalögum nr. 80/2007 er veghelgunarsvæði stofnvega 30 
m til hvorrar handar frá miðlínu vega en 15 m frá miðlínu annarra þjóðvega. 
Framkvæmdir innan veghelgunarsvæða eru háðar leyfi frá Vegagerðinni. 
Hér er líklega verið að hnýta í fyrirhugaðan Vetrargarð og þetta segir að 
Arnarnesvegurinn mun skerða þróunarmöguleika hans. Og svo er 
athyglisvert að Kópavogur vill einnig hafa áhrif á skipulagið við 
Arnarnesveg og heimtar óbeint að sá vegur eigi að geta stækkað verulega 
frá núverandi meingölluðu skipulagi. Er það eðlilegt að annað sveitarfélag 
sé að stýra skipulagi í Reykjavík? Verður Arnarnesvegurinn að 
umferðarþungri umferðaræð sem hindrar útivist, rústar Vatnsendahverfinu 
og efsta hluta Elliðaárdals? Kópavogur ætlar sér að stýra hvernig svæðum 



umhverfis Arnarnesveg verði ráðstafað í skipulagi „svo áframhaldandi 
afkastageta vegarins verði tryggð“ eins og segir í þeirra umsögn. Vegurinn 
eins og hann er skipulagður í dag mun fara yfir mörkin í umferðarspá í 
umhverfismatinu frá 2003. Verður ekki að gera nýtt umhverfismat? Einnig 
má spyrja af hverju það hafi aldrei verið skoðað að leggja veginn í göng eða 
stokk til að vernda umhverfi, náttúru og útivistarmöguleika svæðisins? 

 
Ævar Harðarson deildarstjóri hverfisskipulags tekur sæti á fundinum undir 
þessum lið með fjarfundabúnaði.  

 
4. Hverfisskipulag, Breiðholt 6.2 

Seljahverfi, tillaga 
 (06.2) Mál nr. SN160264 

 
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju tillaga að hverfisskipulagi Breiðholts, 
hverfi 6.2 Seljahverfi, dags. 30. apríl 2021, ásamt almennri greinargerð og stefnu, 
dags. 30. apríl 2021, og skipulagsskilmálum, dags. 30. apríl 2021. Einnig er lögð 
fram verklýsing fyrir hverfisskipulag dags. 25. mars 2015, lagf. 4. maí 2015, 
skýrsla um íbúaþátttöku og samráð dags. 7. desember 2020, athugasemdir, 
ábendingar og spurningar sem bárust á kynningartíma vinnslutillagna 
hverfisskipulags fyrir Breiðholt á tímabilinu 16. júlí til 18. september 2020, 
samantekt á úrvinnslu athugasemda og ábendinga frá íbúum og hagsmunaaðilum 
dags. 26. maí 2021 og byggðakönnun Borgarsögusafns Reykjavíkur fyrir 
borgarhluta 6, Breiðholt, skýrsla 216 frá árinu 2021. Tillagan var auglýst frá 29. 
júní 2021 til og með 31. ágúst 2021. Eftirtaldir sendu athugasemdir: Heiðdís 
Schell Traustadóttir dags. 26. júní 2021, Jóhanna Björk Gísladóttir dags. 8. júlí 
2021, Svava Björg Hjaltalín Jónsdóttir f.h. eigenda við Akrasel 6 dags. 18. ágúst 
2021, bókun fulltrúa í íbúaráði Breiðholts dags. 20. ágúst 2021, Helga Kristín 
Gunnarsdóttir f.h. Vina Vatnsendahvarfs dags. 20. ágúst 2021, Vegagerðin dags. 
24. ágúst 2021 og svarbréf frá skipulagsdeild Kópavogs 26. ágúst 2021 ásamt 
umsögn umhverfissviðs Kópavogsbæjar 13. ágúst 2021. Einnig eru lögð fram 
svör við athugasemdum dags. 26. nóvember 2021. 
 
Samþykkt sbr. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum 
sem koma fram í umsögn skipulagsfulltrúa, dags. 26. nóvember 2021. 
Vísað til borgarráðs. 
 
Fulltrúar Viðreisnar, Samfylkingarinnar og Pírata leggja fram svohljóðandi 
bókun: 
 

Með hverfiskipulaginu er mótuð heildstæð sýn fyrir Breiðholtið. 
Reykjavíkurborg er að vinna hverfisskipulag fyrir öll hverfi til þess meðal 
annars að auka gagnsæi og jafnræði í kringum skipulagsheimildir og 
auðvelda fólki að gera breytingar á eigin húsnæði. Hverfisskipulagið skapar 
þannig skýra umgjörð um breytingar og viðbyggingar við núverandi 
húsnæði og einfaldar líf íbúa sem ætla að standa í framkvæmdum. 
Niðurstaðan er afrakstur víðtæks og metnaðarfulls samráðsferlis sem staðið 
hefur yfir frá árinu 2016. Komið er til móts við ákall íbúa um öflugri 
hverfiskjarna með þróun Arnarbakka og Völvufells og fleiri þróunarreita 
sem unnir hafa verið samhliða gerð hverfisskipulagsins. Vetrargarðurinn 
fær sinn sess í skipulagi Seljahverfis sem og fyrirhuguð dansmiðstöð í Efra-
Breiðholti. Við þökkum starfsfólki hverfisskipulags mikla og góða vinnu 
og fögnum því að það sé að verða að veruleika. 

 
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi bókun:  
 

Hér er verið að rýmka almennar heimildir húseigenda í hverfinu og er margt 
af því til bóta. Athugasemdir vegna samgangna ber að virða og er mikilvægt 
að bætt verði úr sem allra fyrst til þeim til að létta á umferð. Þá skortir á að 
Mjóddin sé skipulögð í heild eins og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
hafa lagt til. Rétt er að benda á að Elliðaárdalurinn er ekki heldur hluti þessa 
hverfisskipulags. 

 



Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Nú blasir við að Arnarnesvegurinn verði umferðaræð með miklum 
umferðarþunga sem er líkleg til að hindra að nokkur útivist verði á svæðinu. 
Þessi framkvæmd eyðileggur náttúru í Vatnsendahvarfinu og efsta hluta 
Elliðaárdals. Fulltrúi Flokks fólksins er slegin yfir að sjá bréf frá 
Vegagerðinni og Kópavogsbæ sem við kemur Arnarnesveginum. 
Kópavogur vill stýra hvernig svæðum umhverfis Arnarnesveg verði 
ráðstafað í skipulagi „svo áframhaldandi afkastageta vegarins verði tryggð“ 
eins og segir í þeirra umsögn. Áhersla Vegagerðarinnar er að 
Arnarnesvegurinn geti stækkað og beri fleiri bíla í framtíðinni. Fulltrúi 
Flokks fólksins bendir á að ef veghelgunarsvæði verði stórt og það svæði 
verði að fullu nýtt, mun það hafa slæm áhrif á íbúa og hindra 
þróunarmöguleika Vetrargarðsins. Kópavogur vill hafa áhrif á skipulagið 
og virðist hugsa einungis um eigin hagsmuni. Reykjavík leyfir hagsmunum 
þeirra að vera í fyrirrúmi. Engin virðing er borin fyrir umhverfinu þarna í 
upphæðum. Fulltrúa Flokks fólksins finnst slæmt að Reykjavíkurborg skuli 
ekki taka þetta fastari tökum, ekki síst vegna Vetrargarðsins sem 
Kópavogsbúar munu eflaust nota líka. Eru skipulagsyfirvöld virkilega sátt 
með það í allri sinni umræðu um grænar áherslur? Af hverju er ekki hægt 
að skoða að leggja veginn í göng eða stokk til að vernda umhverfi, náttúru 
og útivistarmöguleika svæðisins? 
 

Ævar Harðarson deildarstjóri hverfisskipulags tekur sæti á fundinum undir 
þessum lið með fjarfundabúnaði.  
 

5. Hverfisskipulag, Breiðholt 6.3 Efra 
Breiðholt, tillaga 

 (06.3) Mál nr. SN160265 

 
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju tillaga að hverfisskipulagi Breiðholts, 
hverfi 6.3 Efra Breiðholt, dags. 30. apríl 2021, ásamt almennri greinargerð og 
stefnu, dags. 30. apríl 2021, og skipulagsskilmálum, dags. 30. apríl 2021. Einnig 
er lögð fram verklýsing fyrir hverfisskipulag dags. 25. mars 2015, lagf. 4. maí 
2015, skýrsla um íbúaþátttöku og samráð dags. 7. desember 2020, athugasemdir, 
ábendingar og spurningar sem bárust á kynningartíma vinnslutillagna 
hverfisskipulags fyrir Breiðholt á tímabilinu 16. júlí til 18. september 2020, 
samantekt á úrvinnslu athugasemda og ábendinga frá íbúum og hagsmunaaðilum 
dags. 26. maí 2021 og byggðakönnun Borgarsögusafns Reykjavíkur fyrir 
borgarhluta 6, Breiðholt, skýrsla 216 frá árinu 2021. Tillagan var auglýst frá 29. 
júní 2021 til og með 31. ágúst 2021. Eftirtaldir sendu athugasemdir/ábendingar: 
Heiðdís Schell Traustadóttir dags. 26. júní 2021, Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir 
skólameistari Fjölbrautaskólans í Breiðholti dags. 2. júlí 2021, Björn Ólafsson 
mótt. 12. júlí 2021, ótilgreindur aðili, vegna umferðar við Austurberg, dags. 12. 
júlí 2021, Bókun fulltrúa í íbúaráði Breiðholts dags. 20. ágúst 2021, Vegagerðin 
dags. 24. ágúst 2021 og svarbréf frá skipulagsdeild Kópavogs 26. ágúst 2021 
ásamt umsögn umhverfissviðs Kópavogsbæjar 13. ágúst 2021. Einnig eru lögð 
fram svör við athugasemdum dags. 26. nóvember 2021 

 
Samþykkt sbr. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum 
sem koma fram í umsögn skipulagsfulltrúa, dags. 26. nóvember 2021. 
Vísað til borgarráðs. 
 
Fulltrúar Viðreisnar, Samfylkingarinnar og Pírata leggja fram svohljóðandi 
bókun: 
 

Með hverfiskipulaginu er mótuð heildstæð sýn fyrir Breiðholtið. 
Reykjavíkurborg er að vinna hverfisskipulag fyrir öll hverfi til þess meðal 
annars að auka gagnsæi og jafnræði í kringum skipulagsheimildir og 
auðvelda fólki að gera breytingar á eigin húsnæði. Hverfisskipulagið skapar 
þannig skýra umgjörð um breytingar og viðbyggingar við núverandi 
húsnæði og einfaldar líf íbúa sem ætla að standa í framkvæmdum. 
Niðurstaðan er afrakstur víðtæks og metnaðarfulls samráðsferlis sem staðið 



hefur yfir frá árinu 2016. Komið er til móts við ákall íbúa um öflugri 
hverfiskjarna með þróun Arnarbakka og Völvufells og fleiri þróunarreita 
sem unnir hafa verið samhliða gerð hverfisskipulagsins. Vetrargarðurinn 
fær sinn sess í skipulagi Seljahverfis sem og fyrirhuguð dansmiðstöð í Efra-
Breiðholti. Við þökkum starfsfólki hverfisskipulags mikla og góða vinnu 
og fögnum því að það sé að verða að veruleika. 

 
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi bókun:  
 

Hér er verið að rýmka almennar heimildir húseigenda í hverfinu og er margt 
af því til bóta. Athugasemdir vegna samgangna ber að virða og er mikilvægt 
að bætt verði úr sem allra fyrst til þeim til að létta á umferð. Þá skortir á að 
Mjóddin sé skipulögð í heild eins og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
hafa lagt til. Rétt er að benda á að Elliðaárdalurinn er ekki heldur hluti þessa 
hverfisskipulags. 

 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti hefur hug á því að bjóða upp á nám í ræktun 
og sjálfbærni og segist vinna þannig að heimsmarkmiðum um loftslagsmál 
með beinum hætti. Til þess þarf skólinn landsvæði fyrir skógræktarkennslu 
og matvælarækt. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur til að þetta verði kannað. 
Það virðist vera nauðsynlegt að slíkt svæði verði í nálægð við skólann. Hér 
er enn verið að fjalla um nágrenni Arnarnesvegarins sem er ekki góð 
framkvæmd fyrir Reykvíkinga. Hentar kannski hagsmunum og 
kosningaloforðum bæjarráðs Kópavogs, en framkvæmdin mun koma sér 
illa fyrir íbúa Breiðholts. Samkvæmt nýju hverfisskipulagi Breiðholts sést 
einnig vel að Arnarnesvegur mun liggja þétt upp við fyrirhugaðan 
Vetrargarð. Sleðabrautin, sem líklegt er að yngstu börnin muni nota mest, 
mun liggja næst fjögurra akreina stofnbrautinni og tvöföldu hringtorgi. 
Ekkert umhverfismat um það liggur fyrir, því ekki var gert ráð fyrir 
Vetrargarðinum í fyrra umhverfismati sem er nær tveggja áratuga gamalt. 
Vegurinn eins og hann er skipulagður í dag er ekkert annað en óafturkræf 
skipulagsmistök. Vegalagningunni hefur verið mótmælt af íbúum á öllum 
skipulagsstigum undanfarin 40 ár. Íbúaráð Breiðholts og fjölmargir fleiri 
hafa kallað eftir að nýtt umhverfismat verði gert fyrir þessa framkvæmd. 
Breiðholtsbrautin er þegar sprungin sem umferðaræð og Arnarnesvegur 
mun auka á vandann. 

 
Ævar Harðarson deildarstjóri hverfisskipulags tekur sæti á fundinum undir 
þessum lið með fjarfundabúnaði.  

 
6. Gufunes, samgöngutengingar, nýtt 

deiliskipulag 
 (02.2) Mál nr. SN210218 

 
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju tillaga umhverfis- og skipulagssviðs 
að nýju deiliskipulagi fyrir samgöngutengingar í Gufunesi. Um er að ræða ca. 20 
hektara svæði og er markmið skipulagsins m.a. að festa inn á deiliskipulag 
bráðabirgðatengingar fyrir innanhverfisveg og stígatengingar frá Gufunesinu upp 
á Strandveg í Grafarvogi, ásamt því að tryggja góð tengsl við umhverfið með 
fyrirkomulagi stíga, gatna og opinna svæða. Einnig er Hallsteinsgarður og 
nærumhverfi fest í sessi inn á deiliskipulag o.fl., samkvæmt uppf. uppdrætti 
Verkís dags. 24. júní, br. 19. nóvember 2021, og greinargerð Verkís dags. 24. júní 
2021, br. 19. nóvember 2021. Einnig er lögð fram fornleifaskráning 
Borgarsögusafns Reykjavíkur skýrsla nr. 218. Tillagan var auglýst frá 4. ágúst 
2021 til og með 15. september 2021. Eftirtaldir sendu athugasemdir/umsögn: 
Umhverfisstofnunar dags. 12. ágúst 2021, íbúaráð Grafarvogs dags. 17. ágúst 
2021, Sigurjón P. Stefánsson dags. 23. ágúst 2021, Veðurstofa Íslands dags. 26. 
ágúst 2021, Jón Dal Kristbjörnsson og Sigríður María Jónsdóttir dags. 6. 
september 2021, Skipulagsstofnun dags. 15. september 2021, Heilbrigðiseftirlit 
Reykjavíkur dags. 15. september 2021 og Minjastofnun Íslands dags. 22. 



nóvember 2021. Einnig er lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 24. 
nóvember 2021. 
 
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi málsmeðferðartillögu: 
 

Lagt er til að tillögur um bráðabirgðaveg í Gufunesi og göngutengingar á 
svæðinu verði bornar upp í tvennu lagi þar sem um tvö aðskilin mál er að 
ræða. Annars vegar er um að ræða bætt aðgengi til framtíðar fyrir gangandi 
og hjólandi sem búa í Gufunesi og þá sem vilja njóta útivistar á svæðinu og 
hins vegar bráðabirgðaveg sem er umdeildur þar sem hann mun liggja á 
veghelgunarsvæði Sundabrautar. 

 
Málsmeðferðartillagan er felld. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiða atkvæði með 
tillögunni.  
 
Deiliskipulagstillaga samþykkt sbr. 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
með þeim breytingum sem koma fram í umsögn skipulagsfulltrúa dags. 24. 
nóvember 2021. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sátu hjá. 
Vísað til borgarráðs. 
 
Fulltrúar Viðreisnar, Samfylkingarinnar og Pírata leggja fram svohljóðandi 
bókun: 

 
Helsta markmið með deiliskipulaginu er að búa til betri samgöngutengingar 
frá nýskipulögðu svæði í Gufunesi upp á Strandveg. Lagðir verðar stígar og 
innanhverfisvegur í þeim tilgangi. Jafnframt er Hallsteinsgarður festur í 
sessi sem borgargarður. Fyrirhuguð lega Sundabrautar verður höfð til 
hliðsjónar við breytingar á deiliskipulag í framtíðinni, og samráð haft við 
Vegagerðina varðandi þann þátt. 

 
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi bókun: 
 

Hér er verið að skipuleggja bráðabirgðatengingar frá Gufunesi að 
Strandvegi sem að hluta fer yfir veghelgunarsvæði Sundabrautar. 
Mikilvægt er að raska í engu uppbyggingarmöguleikum Sundabrautar og 
að þessar fyrirætlanir tefji í engu það verkefni. 

 
Björn Ingi Edvardsson verkefnastjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið með 
fjarfundabúnaði.  

 
7. Köllunarklettsvegur 1, breyting á 

deiliskipulagi 
 (01.330.9) Mál nr. SN210759 

 
Lögð fram umsókn Hallgríms Þórs Sigurðssonar dags. 8. nóvember 2021 
varðandi breytingu á deiliskipulagi Klettasvæðis vegna lóðarinnar nr. 1 við 
Köllunarklettsveg. Í breytingunni felst hækkun á núverandi byggingu úr tveimur 
hæðum í fjórar hæðir, stækkun á byggingarreit til suðvesturs til að koma fyrir 
viðbyggingu fyrir flóttastiga og breyting á fjölda bílastæða samkvæmt reglum um 
fjölda bíla- og hjólastæða í Reykjavík, samkvæmt uppdr. Arkþings - Nordic ehf. 
dags. 19. nóvember 2021. Einnig er lagt fram skuggavarp Arkþings - Nordic ehf. 
dags. 19. nóvember 2021. 
 
Samþykkt að auglýsa framlagða tillögu, skv. 1. mgr. 41. gr. sbr. 1. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. 
Vísað til borgarráðs. 
 
Sólveig Sigurðardóttir verkefnastjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið með 
fjarfundabúnaði.  

 
(B) Byggingarmál 

 



8. Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, 
fundargerð 

  Mál nr. BN045423 

 
Lögð fram fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa nr. 1141 frá 23. 
nóvember 2021. 

 
9. Vesturgata 64, Fjölbýlishús - mhl.01  (11.301.13) Mál nr. BN060025 

 
Lagt fram erindi frá afgreiðslufundi byggingarfulltrúa frá 19. október 2021 þar 
sem sótt er um leyfi til að byggja 6-7 hæða fjölbýlishús með 51 íbúð í tveimur 
stigahúsum sem verða mhl. 01 á lóð nr. 64 við Vesturgötu.  
 
Kynnt. 
 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Fulltrúi Flokks fólksins hafði þá og hefur enn nokkrar efasemdir um að 
mótvægisaðgerðir nái að milda ásýnd þessara stóru bygginga. Búið er að 
rannsaka birtu og skuggavarp í inngörðum og gera breytingar sem eru af 
hinu góða. En dugar það til til að gera þetta aðlaðandi og hlýlegt? Minnumst 
þess að íslensk sumur eru stutt og svöl og flestum plöntum og gróðri veitir 
ekki af þeirri sól sem þau geta fengið sem og fólki. Um er að ræða mikið 
byggingarmagn. Fulltrúi Flokks fólksins hefur einnig áhyggjur af 
umferðinni á þessu svæði sem nú þegar er mikil. 

 
10. Vesturgata 64, Fjölbýlishús - mhl.02  (11.301.13) Mál nr. BN060202 

 
Lagt fram erindi frá afgreiðslufundi byggingarfulltrúa frá 16. nóvember 2021 þar 
sem sótt er um leyfi til að byggja mhl. 02, sem er 7 hæða steinsteypt fjölbýlishús 
með 44 íbúðum á bílakjallara á lóð nr. 64 við Vesturgötu.  
 
Kynnt. 
 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Fulltrúi Flokks fólksins hafði þá og hefur enn nokkrar efasemdir um að 
mótvægisaðgerðir nái að milda ásýnd þessara stóru bygginga. Búið er að 
rannsaka birtu og skuggavarp í inngörðum og gera breytingar sem eru af 
hinu góða. En dugar það til til að gera þetta aðlaðandi og hlýlegt? Minnumst 
þess að íslensk sumur eru stutt og svöl og flestum plöntum og gróðri veitir 
ekki af þeirri sól sem þau geta fengið sem og fólki. Um er að ræða mikið 
byggingarmagn. Fulltrúi Flokks fólksins hefur einnig áhyggjur af 
umferðinni á þessu svæði sem nú þegar er mikil. 

 
(C) Ýmis mál 

 
11. Umhverfis- og skipulagssvið,  

uppgjör janúar til september 2021, 
  Mál nr. US200295 

 
Lagt fram níu mánaða uppgjör í aðal- og eignasjóði umhverfis- og skipulagssviðs 
2021. 
 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Umhverfis- og skipulagssvið 9 mánaða uppgjör lagt fram. Það sem fulltrúi 
Flokks fólksins finnst eftirtektarvert er „leiga gatna“. Fulltrúi Flokks 
fólksins veltir vöngum yfir hvers vegna sá rekstrarliður hefur farið nokkur 
hundruð milljónir fram úr áætlun? (Tilvitnun: Leiga gatna var 396 m.kr. 
umfram fjárheimildir, einkum vegna verðbótaþáttar leigunnar.) 
Verðbótaþátturinn skýrir þetta alls ekki út. Umframkeyrslan á liðnum í 
heild sinni er yfir 11%. Á ekki að reikna verðbótaþáttinn inn í 
fjárhagsáætlun? Er það ekki gert? Verðbótaþátturinn á ekki að koma 



neinum á óvart. Verðbólgan á árinu er 3-4%. Það sést ekki hvað 
grunnfjárhæð fyrir „leigu gatna“ er hár liður og því ekki hægt að reikna út 
hvað umframkeyrsla upp á 396 milljónir króna er hátt hlutfall af 
grunnfjárhæðinni. 

 
12. Bergstaðastræti 81, kæra 168/2021  (01.196.4) Mál nr. SN210788 

 
Lagt fram erindi úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála dags. 24. 
nóvember 2021 ásamt kæru dags. 23. nóvember 2021 þar sem kærð er synjun 
byggingarfulltrúa Reykjavíkur frá 16. nóvember 2021 um leyfi til að gera 
bílgeymslu með tilheyrandi innkeyrslu frá götu við suðaustur lóðarmörk, og að 
þak bílgeymslu verði hluti af efri verönd lóðar húss á lóð nr. 81 við 
Bergstaðastræti. 

 
13. Krókháls, GR reitur G1, breyting á 

deiliskipulagi 
  Mál nr. SN210583 

 
Lagt fram bréf borgarstjóra dags. 18. nóvember 2021 vegna samþykktar 
borgarráðs s.d. á auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Grafarlæk 
- Stekkjarmóa - Djúpadal. 

 
14. Hólmsheiði/Fjárborg/Almannadalur, 

breyting á deiliskipulagi 
 (05.8) Mál nr. SN210665 

 
Lagt fram bréf borgarstjóra dags. 18. nóvember 2021 vegna samþykktar 
borgarráðs s.d. á auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi 
hesthúsabyggðar á Hólmsheiði. 

 
15. Vogabyggð svæði 5, breyting á 

deiliskipulagi 
 (01.45) Mál nr. SN210675 

 
Lagt fram bréf borgarstjóra dags. 18. nóvember 2021 vegna samþykktar 
borgarráðs s.d. á auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi svæðis 5 í 
Vogabyggð. 

 
16. Hlíðarendi - Reitir G, H og I, breyting á 

deiliskipulagi 
 (01.62) Mál nr. SN210489 

 
Lagt fram bréf borgarstjóra dags. 18. nóvember 2021 vegna samþykktar 
borgarráðs s.d. á auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Hlíðarenda 
vegna reita G, H og I. 

 
17. Fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, 

um nýbyggingar á árunum 2014 til 2021, 
umsögn 

  Mál nr. US210280 

 
Lögð fram umsögn umhverfis- og skipulagssviðs, deildarstjóra aðalskipulags, 
dags. 22. nóvember 2021. 
 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Fyrirspurnin fjallar m.a. um að gengið sé á græn svæði þegar ákveðið er 
hvar á að byggja. Græn svæði hafa tapast samkvæmt svari og þau skuli bætt 
upp með grænu yfirbragði innan hinnar nýju byggðar, rúmgóðum og 
fjölbreyttum garðsvæðum, blágrænum ofanvatnslausnum, grænum 
húsþökum, grænum bílastæðum, gróðri í göturýmunum og almennt 
lausnum sem tryggja gegndræpi yfirborðsins. Þetta er auðvitað ekki það 
sama og “græn svæði” að mati fulltrúa Flokks fólksins. Tökum sem dæmi 
Hljómskálagarðinn og ef ákveðið yrði að byggja þar, hvernig yrði 
Hljómskálagarðurinn bættur upp með grænum bílastæðum, blágrænum 
ofanvatnslausnum eða grænum húsþökum? Einnig eru fjörur fylltar í gríð 
og erg til að byggja á. Ekki er minnst á þá röskun í svarinu. Með því að taka 



fjörur borgarinnar undir steypu er eiginlega gengið eins langt og hægt er í 
að skemma náttúru. Um er að ræða aðgerðir sem eru með öllu óafturkræfar. 
 

18. Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks 
fólksins, um líffræðilegan fjölbreytileika 
og skilgreiningu á honum, svar - 
USK2021110017 

  Mál nr. US210273 

 
Lagt fram svar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu umhverfisgæða, dags. 26. 
nóvember 2021. 
 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Borist hefur svar við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um notkun 
skipulagsyfirvalda Reykjavíkurborgar á hugtakinu „líffræðilegur 
fjölbreytileiki“ og skilgreiningu þar á. Spurt var vegna þess að 
embættismenn, ráðgjafar og þeir sem skrifa um breytingar á ræktun innan 
borgarinnar nota það hins vegar mest þegar áætlað er að planta í einstök beð 
eða einstaka garða. Það er misnotkun á hugtakinu að mati fulltrúa Flokks 
fólksins. Pínulítil svæði hafa ekkert með líffræðilegan fjölbreytileika að 
gera. Í svarinu hins vegar er skilgreiningin sem birt er á líffræðilegum 
fjölbreytileika í nokkru samræmi við alþjóðlega skilning á hugtakinu sem 
er notað til að skilgreina margbreytileika lífríkisins bæði vistfræði- og 
erfðafræðilega. Hugtakið er einmitt notað í víðu samhengi t.d. þegar talað 
er um líffræðilega fjölbreytni á stórum landsvæðum en ekki þegar planta á 
í einstök beð eða einstaka garða. 

 
19. Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, 

um 18 ára aldurstakmark vegna notkunar 
rafhlaupahjóla og akstur á götum - 
R21110108 

  Mál nr. US210338 

 
Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins sem lögð var fram í borgarráði 
11. nóvember 2021 og vísað til meðferðar skipulags- og samgönguráðs. Tillagan 
er svohljóðandi: 
 

Tillaga Flokks fólksins að borgarráð beiti sér fyrir að 18 ára aldurstakmark 
sé sett til að aka um á rafmagnshlaupahjóli sem náð geta meira en 25 km 
hraða. Samkvæmt skilmálum rafhlaupahjólaleiga þarf notandi að vera 
orðinn 18 ára til að leigja og samkvæmt Samgöngustofu mega börn aka um 
á rafhlaupahjólum með leyfi foreldra. Einnig er lagt til að borgaryfirvöld 
hvetji löggjafann til að breyta lögum þannig að rafhlaupahjól sem aka á og 
yfir 25 km/klst. megi aka á götum eftir atvikum en samkvæmt lögum mega 
þær einungis aka á gang,- og hjólastígum. Komin eru á markað 
rafhlaupahjól sem komast enn hraðar, allt að 45 km/klst. Löggjafinn hefur 
ekki enn ákveðið hvort setja eigi aldurstakmark á þau hjól sem komast svo 
hratt eða hvar þau eigi að aka. Reykjavíkurborg getur sett sínar eigin reglur 
t.d. um hvort rafhlaupahjól eigi kannski heima á götum, hjólastígum eða 
gangstéttum. Banaslys hefur orðið þar sem rafmagnshlaupahjól kemur við 
sögu og óttast fulltrúi Flokks fólksins um börnin bæði sem notendur 
hjólanna og einnig að þau gætu orðið fyrir þeim. Fulltrúi Flokks fólksins 
vill að borgarstjórn ræði um rafhlaupahjól og öryggi notenda á þeim og þá 
ekki síst börnin í þessu sambandi. Ýmis tegundir af hjólum eru í notkun. 
Ekki er öllum ljóst hvaða hjól eiga heima á gangstéttum eða göngustígum. 
Fulltrúi Flokks fólksins hefur komið með tillögu um að fræðsla verði um 
öryggismál rafhlaupahjóla innan skólakerfisins. 

 
Tillögunni er vísað frá. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.  
 
Fulltrúar Viðreisnar, Samfylkingarinnar og Pírata leggja fram svohljóðandi 
bókun: 
 



Aldursmörk vegna léttra rafknúinna farartækja þarf að skoða í samhengi 
við að aldursmörk bílprófs, en bílpróf veitir leyfi til aksturs talsvert þungra 
ökutækja frá allt að 17 ára aldri. Reykjavíkurborg hefur áður sent erindi 
ríkisins og beðið um breytingu á lögum til að heimila akstur léttra bifhjóla 
í flokki 1 á umferðarminni götum. Sú skoðun borgarinnar liggur fyrir og 
verður áréttuð í framtíðarvinnu við breytingar á umferðarlögum. 

 
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun: 
 

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að borgaryfirvöld beittu sér fyrir að 18 ára 
aldurstakmark sé sett til að aka um á rafmagnshlaupahjóli sem náð geta 
meira en 25 km hraða. Tillögunni er vísað frá með þeim rökum að 
aldursmörk vegna léttra rafknúinna farartækja þarf að skoða í samhengi við 
að aldursmörk bílprófs. Það er ábyrgðarhluti að hunsa þessa tillögu nú þegar 
sprenging hefur orðið í tíðni alvarlegra slysa á rafhlaupahjólum 
Reykjavíkurborg getur sent erindi til ríkisins og óskað eftir samvinnu um 
þessi mál hið snarasta enda líf í húfi. Reykjavíkurborg verður að gera allt 
sitt til að draga úr slysum og beita sér fyrir að hjólin séu notuð með ábyrgum 
og öruggum hætti. Fram undan er hálkutíð og í hálku eru rafhlaupahjólin 
hættuleg. Það er ekki bara nóg að fagna þessum skemmtilega 
samgöngumáta heldur þarf að fræða um hvernig nota á þessi hjól “rétt” svo 
enginn hljóti skaða af. Reykjavíkurborg getur beitt sér fyrir því að efla 
vakningu meðal foreldra og fræðslu til barnanna um notkun hjólanna og um 
hætturnar í umferðinni. Annað vandamál er að dæmi eru um að hlaupahjól 
fari hraðar en leyfilegt sé, það er á 25 km hraða og eru þar með ólögleg. 

 
20. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram 

svohljóðandi tillögu, um áhrif borgarlínu á 
Hverfisgötu 

  Mál nr. US210346 

 
Lagt er til að skipulags- og samgöngusvið kanni áhrif á verslun og aðra 
rekstraraðila ef almenn umferð um Hverfisgötu verði hverfandi með 
tilkomu borgarlínu. Samgöngustjóra verði falið að leiða þessa vinnu og 
skila niðurstöðum til skipulags- og samgönguráðs fyrir 15. febrúar 2022.  
Tillögunni fylgir greinargerð. 

 
Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og 
borgarhönnunar. 

 
21. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram 

svohljóðandi tillögu, varðandi ástand 
skólahúsnæðis 

  Mál nr. US210349 

 
Lagt er til að ástand skólahúsnæðis í borginni verði á dagskrá næsta fundar 
skipulags- og samgönguráðs. Óskað er eftir að farið verði yfir viðhaldsþörf 
og hvernig henni verði forgangsraðað. Þá er jafnframt óskað eftir að farið 
verði yfir þær nýlegu úttektir sem gerðar hafa verið á ástandi skólahúsnæði. 

 
Tillagan er felld. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiða atkvæði með tillögunni. 
 
Fulltrúar Viðreisnar, Samfylkingarinnar og Pírata leggja fram svohljóðandi 
bókun: 
 

Mjög ítarleg umræða um ástandsúttektir á húsnæði leikskóla grunnskóla og 
frístundar fór fram á fundir borgarráðs þann 4. nóvember sl. Á sama fundi 
var samþykkt viðhaldsáætlun, stefna varðandi byggingar skóla- og 
frístundasviðs samþykkt og stýrihópur vegna forgangsröðunar mannvirkja 
skipaður. Umræðan hefur því þegar nýfarið fram í borgarráði og því þykir 
ekki rétt að endurtaka hana í skipulags- og samgönguráði sem heyrir undir 
borgarráð. 

 
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi bókun: 



 
Viðhald skólabygginga hefur verið vanrækt árum saman með alvarlegum 
afleiðingum þannig að loka hefur þurft skólum. Nýlega hefur komið svo 
upp mygla við enn einn skólann í borginni með þeim afleiðingum að loka 
hefur þurft stórum hluta skólans og flytja kennsluna í önnur húsnæði. Það 
sýnir áhugaleysi og feluleik meirihlutans að fella tillögu um að skipulagsráð 
fái kynningu á viðhaldsþörf skólahúsnæðis í borginni. 

 
22. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur 

fram svohljóðandi tillögu, um kvöð um 
tímaramma þegar byggingaleyfi er veitt 

  Mál nr. US210314 

 
Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að veiti skipulagsyfirvöld byggingarleyfi 
fylgi því leyfi tímamörk sem viðkomandi hefur til að fullklára bygginguna. 
Útgefið leyfi þarf að leiða til þess að bygging rísi á viðkomandi lóð innan 
ákveðins tíma. Um tímann má semja enda ýmislegt sem kemur til. Fram til 
þessa eru sum útgefin leyfi aðeins pappír um eitthvað sem kannski verður 
gert. Í einhverjum tilfellum eru engar sérstakar ástæður fyrir töfum nema 
kannski að það standi illa á hjá lóðarhafa, hann vilji jafnvel bíða og sjá hvert 
íbúðaverð er að þróast. Meirihlutinn segir nú vera metár í uppbyggingu 
íbúðarhúsnæðis en það sárvantar enn húsnæði sem hefur leitt til þess að 
fasteignamarkaðurinn er ekki í jafnvægi. Skortur á lóðaframboði kemur í 
veg fyrir hagkvæma húsnæðisuppbyggingu og hagkvæmt húsnæði verður 
ekki byggt á þéttingarreitum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur nokkrum 
sinnum lagt fram fyrirspurnir um byggingarferli og tillögur um að einfalda 
ferlið en kvartað er yfir töfum og að flækjustig séu óþarflega mörg. 
Byggingarferli á nýjum íbúðum er tímafrekt við bestu aðstæður og enn 
tímafrekari þegar byggt er á þéttingarreitum. Verði Flokkur fólksins í næsta 
meirihluta borgarstjórnar mun hann vilja tryggja stöðugt framboð á lóðum 
og auka lóðaframboð á reitum sem ekki eru þegar byggðir. 
Tillögunni fylgir greinargerð. 

 
Vísað til umsagnar umhverfis - og skipulagssviðs, byggingarfulltrúa. 

 
23. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram 

svohljóðandi fyrirspurn, varðandi móa við 
Hallsveg 

  Mál nr. US210350 

 
Mikil röskun hefur orðið á náttúrulegum móa við Hallsveg vegna 
framkvæmda við undirgöng og gangstíg móts við Fífurima á móti 
íþróttasvæði Fjölnis. Hvernig verður frágangi á svæðinu háttað og er 
ætlunin að náttúrulegi móinn sem þar er fái að halda sér og sáð verði í 
raskað svæðið. 

 
Vísað til umsagnar umhverfis - og skipulagssviðs, skrifstofu framkvæmda og 
viðhalds. 
 

24. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram 
svohljóðandi fyrirspurn, varðandi 
borgarlínu og væntanlegan ferðatíma 

  Mál nr. US210347 

 
Óskað er eftir yfirliti yfir væntanlegan ferðatíma milli staða á 
höfuðborgarsvæðinu þar sem leiðakerfi fyrirhugaðrar Borgarlínu fyrsta áfanga og 
uppfærðs leiðakerfi Strætó verði samtvinnað.  
 

1) Hver er áætlaður ferðatími frá miðbæ Reykjavíkur í miðbæjarkjarna 
nágrannasveitarfélaganna fimm; Kópavogs, Hafnarfjarðar, Garðabæjar, 
Seltjarnarness og Mosfellsbæjar? 2) Hver er áætlaður ferðatími frá helstu 
íbúðarhverfum í helstu þjónustukjarna eins og frá Árbæ, efra og neðra 
Breiðholti, Seljahverfi, Grafarvogi og Grafarholti í Smáralind. Ennfremur 
áætlaður ferðatími úr Grafarvogi í þjónustukjarnann við Urriðaholt. Frá 
Áslandi í Kringluna og frá Seltjarnarnesi á Korputorg, svo dæmi séu tekin. 



3) Þá er óskað eftir töflu með áætluðum ferðatíma milli þessara 
þjónustukjarna innbyrðis sem og stórra skólakjarna og vinnustaða eins og 
Landsspítala Háskólasjúkrahúss og háskólanna. 

 
Vísað til umsagnar verkefnastofu borgarlínu. 

 
25. Áheyrnarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands 

leggur fram svohljóðandi, fyrirspurn, um 
byggingarmagn lóða þar sem 
bensínstöðvar munu víkja 

  Mál nr. US210345 

 
Hvert er byggingarmagn á þeim reitum þar sem nú eru bensínstöðvar en 
fyrirhugað er að íbúðir og önnur þjónusta komi á svæðin? Óskað er eftir 
yfirliti skipt út frá þeim lóðum sem tilgreindir eru í minnisblaði nefnt: 
Fækkun bensínstöðva - áfangaskil samningaviðræðna við rekstraraðila og 
lóðarhafa eldsneytisstöðva í Reykjavík um uppbyggingu á ýmsum lóðum, 
lagt fram í borgarráði 24. júní 2021.  

 
Vísað til umsagnar umhverfis - og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa. 

 
26. Áheyrnarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands 

leggur fram svohljóðandi, fyrirspurn, um 
nýtingu bílahúsa 

  Mál nr. US210348 

 
Hver var nýting bílahúsa í Reykjavíkurborg síðasta árið? Hvernig var 
nýtingin skipt eftir bílahúsum? Eru bílahúsin nýtt á einhverjum ákveðnum 
tímum frekar en öðrum? Þ.e.a.s. á ákveðnum dögum eða tímasetningum? 

 
Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og 
borgarhönnunar. 
 

27. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur 
fram svohljóðandi fyrirspurn, um álit 
umboðsmanns Alþingis um að 
hreyfihamlaðir megi leggja í almenn stæði 
á göngugötum 

  Mál nr. US210310 

 
Fyrirspurn Flokks fólksins um viðbrögð skipulags- og samgönguráðs við 
áliti umboðsmanns Alþingis um að hreyfihamlaðir megi leggja í almenn 
stæði á göngugötum. Hefur Reykjavík beint fyrirmælum til Bílastæðasjóðs 
um að breyta verklagsreglum í kjölfar álits Umboðsmanns Alþingis um að 
ekki væri heimilt að sekta vegna bifreiða sem lagðar eru í merkt stæði á 
göngugötum ef um er að ræða handhafa stæðiskorts fyrir hreyfihamlaða? 
Stendur til að bregðast við áliti Umboðsmanns með því að hætta að sekta 
fyrir slík tilvik eða verður brugðist við álitinu á annan hátt? 
 

Fyrirspurninni fylgir greinargerð.  
 
Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og 
borgarhönnunar. 

 
28. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggja 

fram svohljóðandi fyrirspurn, um hjólhýsa 
og húsbíla mál 

  Mál nr. US210354 

 
Áhyggjur eru af orðum skipulagsfulltrúa í Reykjavík en hann segir í bréfi 
til íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur þar sem óskað er eftir viðræðum 
um mögulega staðsetningu á svæði fyrir langtímabílastæði fyrir 
húsbíla/hjólhýsi að "einkaaðilar á markaði gætu allt eins þjónustað þá gesti 
á sínu landi sem hafa nýtt sér Laugardalinn frekar en að borgin útvegi land 
og setji upp grunnþjónustu." Um málið var fjallað í fjölmiðlum. Fulltrúi 
Flokks fólksins óskar upplýsinga um hvort til standi hjá borginni að reka 



þennan hóp úr Laugardalnum án þess að finna varanlega staðsetningu fyrir 
langtímabílastæði fyrir húsbíla/hjólhýsi í borgarlandinu? Ef á að reka þetta 
fólk úr Laugardal hvert á það þá að fara? Og hvar eiga einkaaðilar að finna 
lóðir? 

 
Frestað. 

 
29. Áheyrnarfulltrúi Miðflokksins leggur 

fram svohljóðandi fyrirspurn, um 
vistvottunarkerfi 

  Mál nr. US210355 

 
Vistvottunarkerfið BREEAM byggir á umhverfis- og auðlindafræði, áhrifa 
loftslagsbreytinga, sjálfbærni, umhverfisvottun og samfélagsábyrgð sem 
aðilar í byggingariðnaðinum og opinberir aðilar nota.  
1. Varðandi fyrirhugaða landfyllingu í Skerjafirði er áætlað að notast við 
vistvottunarkerfið BREEAM? 
2. Hver eru áætluð umhverfisáhrif af eknum kílómetrum við verkið?  
3. Hefur verið reiknað út slit gatna við verkið? 
4. Hver er áætluð losun CO2 af verkinu? 

 
Frestað. 

 
30. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram 

svohljóðandi tillögu, um snjallgangbrautir 
  Mál nr. US210356 

 
Lagt er til að snjallgangbrautir verði settar upp við alla grunnskóla í 
borginni til að auka umferðaröryggi skólabarna.  
 

Tillögunni fylgir greinargerð. 
 
Frestað. 

 
31. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram 

svohljóðandi fyrirspurn, um framkvæmdir 
við Ánanaust 

  Mál nr. US210357 

 
Hvaða gatnaframkvæmdir eiga sér stað við Ánanaust og hversu langan tíma 
eiga þær að taka? 

 
Frestað. 

 
Fleira gerðist ekki. 

Fundi slitið kl. 11:54 
 

Fundargerðin lesin yfir og undirrituð 
 

Pawel Bartoszek 
 

Dóra Björt Guðjónsdóttir Hjálmar Sveinsson 
Aron Leví Beck Eyþór Laxdal Arnalds 
Marta Guðjónsdóttir Katrín Atladóttir 

  



Afgreiðsla byggingarfulltrúa skv. viðauka 2.4 um embættisafgreiðslur 
byggingarfulltrúa við samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp 

borgarstjórnar 
 
Árið 2021, þriðjudaginn 23. nóvember kl. 10:00 fyrir hádegi hélt byggingarfulltrúinn í 
Reykjavík 1141. fund sinn til afgreiðslu mála án staðfestingar skipulags- og 
samgönguráðs- og skipulagsráðs. Fundurinn var haldinn í fundarherberginu 2. hæð 
Borgartúni 12-14. Þessi sátu fundinn: Sigrún Reynisdóttir, Jón Hafberg Björnsson, 
Edda Þórsdóttir, Óskar Torfi Þorvaldsson, Olga Hrund Sverrisdóttir og Björgvin Rafn 
Sigurðarson.  
Fundarritari var Björgvin Rafn Sigurðarson. 

 
Þetta gerðist: 

 
Nýjar/br. fasteignir 

 
1. Arkarvogur 2  (14.514.01) 105601 Mál nr. 

BN060128 
710817-0810 ÞG hús ehf., Lágmúla 7, 108 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN054742 þannig að landslagshönnun er 
uppfærð og minni háttar breytingar hafa verið gerðar á innra skipulagi íbúða í 
húsi nr. 1 og nr. 4 á lóð nr. 2 við Arkarvog. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 
2. Álfheimar 74  (14.343.01) 105290 Mál nr. 

BN060115 
510917-1030 Eign 00-11 ehf., Bæjargötu 15, 210 Garðabær 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi, BN055514, þannig að rými 01-29 verður 
geymsla og eldhús verður sér brunahólf frá rými 00-14, í húsi á lóð nr. 74 við 
Álfheima. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 
3. Ármúli 3  (12.612.01) 103506 Mál nr. 

BN060228 
691206-4750 LF2 ehf., Sóltúni 26, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN057822 þannig að rými 0201 og 0202 eru 
sameinuð í eitt í mhl. 03 í verslunar- og skrifstofuhúsi á lóð nr. 3 við Ármúla. 
Erindi fylgir yfirlit breytinga og greinargerð um brunavarnir frá Örugg, 
verkfræðistofa dags. 15. nóvember 2021. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Lagfæra skráningu. 

 
4. Ármúli 13  (12.631.03) 186269 Mál nr. 

BN060236 
640809-0350 LF1 ehf., Sóltúni 26, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að breyta erindi BN059075 þannig að innra skipulagi 
skrifstofurýmis er breytt þannig að mötuneyti verður breytt í kaffistofu með 
möguleikum á upphitun á mat oþh, snyrtingum fjölgað um eina og tilhögun á 
skrifstofum og fundarherbergjum er breytt í rými 0101 á 1. hæð í verslunar- og 
skrifstofuhúsi, mhl.05, á lóð nr. 13 við Ármúla. 
Erindi fylgir afrit af tölvupósti frá hönnuði dags. 18. nóvember 2021,  mæliblað 
1.236.1 dags. 26. ágúst 2019, hæðablað teiknað í júní 1986 og breytinga á A3 
afriti af aðalteikningu samþykktri 30. mars 2021. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 



Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 
5. Borgartún 26  (12.300.02) 102910 Mál nr. 

BN060201 
640809-0350 LF1 ehf., Sóltúni 26, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að innrétta veitingastað í flokki II, teg. c fyrir 60 gesti í rými 
0102 í verslunar- og skrifstofuhúsi á lóð nr. 26 við Borgartún. 
Erindi fylgir yfirlit breytingar. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda eldvarnareftirlits. 

 
6. Brekkustígur 3A  (11.342.05) 100332 Mál nr. 

BN059527 
Arndís Kristjánsdóttir, Brekkustígur 3A, 101 Reykjavík 
Ingólfur Ásgeirsson, Brekkustígur 3A, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að gera viðbyggingu á einni hæð með þaksvölum við 
austurhlið, gera nýjan kvist á vesturþekju og færa inngang einbýlishúss á lóð nr. 
3A við Brekkustíg. 
Stækkun: 13.2 ferm., 38.0 rúmm. 
Erindi fylgir skuggavarp fyrir og eftir breytingu dags. 14. júní 2021, bréf frá 
hönnuði dags. 14. júní 2021, umsögn burðarvirkishönnuðar dags. 11. júní 2021, 
samþykki eigenda lóðar nr. 5 og 3 dags. 14. júní 2021, hæðablað dags.14. júní 
1999 og yfirlit breytinga á uppdráttum samþykktum 25. apríl 2006. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 5. nóvember 
2021 fylgir erindi, ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 8. nóvember 2021. Erindi 
var grenndarkynnt fyrir hagsmunaaðilum að Brekkustíg 3, 4, 4a, 4b, 5, 5a og 6 
frá 30. september 2021 til og með 28. október 2021. Engar athugasemdir bárust. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Lagfæra skráningu. 

 
7. Bugðulækur 18  (13.443.07) 104040 Mál nr. 

BN059978 
Friðleifur E Guðmundsson, Bugðulækur 18, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja tvöfaldan staðsteyptan bílskúr á norðaustur hluta 
lóðar nr. 18 við Bugðulæk. 
Erindi fylgir samþykki sumra eigenda á Bugðulæk 18 og 20 dags. 22. september 
2021 og ódagsett bréf frá hönnuði um aðkomu frá borgarlandi. 
Stærði bílskúra er: 58,2 ferm., 220,8 rúmm. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
8. Drafnarstígur 3  (11.342.15) 100341 Mál nr. 

BN060047 
Þorsteinn Máni Hrafnsson, Kanada. 
Sótt er um leyfi til að byggja viðbyggingu til austurs ásamt því að breyta innra 
skipulagi í einbýlishúsi á lóð nr. 3 við Drafnarstíg. 
Erindi fylgir umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 27. júlí 2021. 
Stækkun:  70,2 ferm., 224,5 rúmm. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa og til athugasemda. 

 
9. Fannafold 89  (28.504.06) 109942 Mál nr. 

BN060137 
Gunnar Þór Möller, Fannafold 89, 112 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að byggja létta timburviðbyggingu á milli íbúðarhúss, 
mhl.01, og bílskúrs, mhl.02, auk þess sem íbúðarhús er stækkað um sem nemur 



núverandi innskoti við svalahurð á norðvesturhlið einbýlishúss á lóð nr. 89 við 
Fannafold. 
Stækkun: 15.8 ferm., 75.6 rúmm. 
Erindi fylgir mæliblað 2.850.4, síðast breytt 30. október 1991, hæðablað teikn.nr. 
23.309 dags. í júní 1984, tafla um varmatapsútreikninga og yfirlit breytinga á 
afriti af aðaluppdrætti stimpluðum 8. júní 1984. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. 
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og 
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis 
að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 
10. Fjölnisvegur 6  (11.963.04) 102671 Mál nr. 

BN059576 
Guðrún Hallgrímsdóttir, Hjarðarhagi 29, 107 Reykjavík 
Guðrún G Björnsdóttir, Fjölnisvegur 6, 101 Reykjavík 
Grímur Hjörleifsson Eldjárn, Fjölnisvegur 6, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að sameina tvær íbúðir sem eru 0201 og 0301 í eina og byggja 
einnar hæðar viðbyggingu með svölum ofaná við suðausturhlið húss á lóð nr. 6 
við Fjölnisveg. 
Erindi fylgir samþykki eigenda dags. 16. júlí 2021, bréf hönnuðar dags. 24. júní 
2021 og dags. 16. júlí 2021. 
Stækkun viðbyggingar eru: 19,0 ferm., 54,0 rúmm. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 10. 
september 2021 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 10. 
september 2021. Einnig fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags. 13. september 2021. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 19. 
nóvember 2021 fylgir erindi, ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 22. nóvember 
2021. Erindi var grenndarkynnt fyrir hagsmunaaðilum að Fjölnisvegi 4 og 8 og 
Bergstaðarstræti 69 og 71 frá 18. október 2021 til og með 15. nóvember 2021. 
Engar athugasemdir bárust. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Lagfæra skráningu. 

 
11. Flókagata Miklatún  (12.48-.99) 103419 Mál nr. 

BN060232 
570480-0149 Reykjavíkurborg - eignasjóður, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að breyta innra skipulagi, færa til ræstirými, breyta og 
fjölga gestasnyrtingum í átta, þar af  er ein fyrir hreyfihamlaða, einnig er sótt um 
leyfi til þess að fjarlægja tvær hurðir á norðurhlið og klæða að utan með sömu 
klæðningu og fyrir á Kjarvalsstöðum, mhl.01, Flókagötu 24 við Flókagötu 
Miklatún. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
12. Frakkastígur 8  (11.721.09) 101446 Mál nr. 

BN060205 
680621-0120 L41 ehf., Smáratorgi 3, 201 Kópavogur 
Sótt er um leyfi til að breyta útliti glerflata á jarðhæð og til að innrétta veitingastað 
í flokki II, teg. f í rými 0201 og 0301 fyrir 50 gesti á Laugavegi 41B, sem er mhl. 
04 á lóð nr. 8 við Frakkastíg. 
Erindi fylgir yfirlit breytinga. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og 
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis 



að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki 
heilbrigðiseftirlits. 

 
13. Funafold 35  (28.612.05) 110164 Mál nr. 

BN059294 
Írunn Ketilsdóttir, Funafold 35, 112 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja viðbyggingu á suðvesturhorni og baðhús á verönd 
sunnan einbýlishúss á lóð nr. 35 við Funafold. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 28. maí 2021 
fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. maí 2021. Einnig fylgir 
bréf skipulagsfulltrúa dags. 31. maí 2021. 
Stækkun, mhl. 01:  22,4 ferm., 59,8 rúmm. 
Mhl. 02, baðhús:  15 ferm., 39 rúmm. 
Eftir stækkun, mhl. 01:  201,6 ferm., 718,8 rúmm. 
Mhl. 02:  15 ferm., 42 rúmm. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Lagfæra skráningu. 

 
14. Garðastræti 6  (11.360.11) 100514 Mál nr. 

BN060237 
710521-1230 Andaglas ehf., Bergstaðastræti 33B, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að breyta erindi BN059654 vegna lokaúttektar, þannig að 
loftræstiristar frá rými 0001 eru færðar til, innra skipulagi og staðsetningu 
ræstivasks í rými 0101 er breytt í verslunar-og íbúðarhúsi á lóð nr. 6 við 
Garðastræti. 
Erindi fylgir greinargerð hönnuðar dags. 5. nóvember 2021 og yfirlit breytinga á 
A3 afriti af aðalteikningu samþykktri 17. ágúst 2021. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 
15. Grensásvegur 14  (12.954.05) 103852 Mál nr. 

BN060211 
480199-3089 Frikkabílar sf., Grensásvegi 14, 108 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að innrétta veitingahús í flokki l, teg?, skyndibitastað með 
sæti fyrir 30 gesti og biðrými fyrir 10 gesti í rými 0101 á 1. hæð og koma fyrir 
loftræstiröri á norðurgafl verslunar- og gistihúss, mhl.01, á lóð nr. 14 við 
Grensásveg. 
Erindi fylgir samþykki meðeigenda mhl.01 og mhl.02, uppfærð greinargerð 
brunahönnuðar dags. 18. nóvember 2021, greinargerð brunahönnuðar dags. 9. 
nóvember 2021, bréf frá hönnuði dags. 18.11.2021, greinargerð hönnuðar vegna 
athugasemda dags. 17. nóvember 2021, g yfirlit breytinga á A3 afriti af 
aðaluppdráttum stimpluðum 14. júlí 2009. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
16. Grettisgata 5  (11.715.06) 101422 Mál nr. 

BN059771 
420498-3229 Hótel Frón ehf., Laugavegi 22a, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi íbúðar 0202, þannig að þar verða 
tvær íbúðir, í húsi á lóð nr. 5 við Grettisgötu. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa. 

 
17. Grettisgata 9A  (11.722.34) 101488 Mál nr. 

BN060066 
700485-0139 Minjavernd hf., Koparsléttu 11, 162 



Sótt er um leyfi til þess að breyta erindi BN058867 þannig að gluggasetningu á 
austur- og vesturhliðum er breytt í íbúðarhúsi á lóð nr. 9A við Grettisgötu. 
Erindi fylgir hluti af lóðauppdrætti dagsettum 29. janúar 2016, hæðablað teiknað 
5. apríl 2018 og yfirlit breytinga á aðaluppdráttum stimpluðum 18. september 
2018. 
Erindi fylgir umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 16. nóvember 2021 og yfirlit 
breytinga á uppdráttum samþykktum 18. september 2018. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 
18. Grettisgata 9B  (11.722.38) 223960 Mál nr. 

BN060067 
700485-0139 Minjavernd hf., Koparsléttu 11, 162 
Sótt er um leyfi til þess að breyta erindi BN058866 þannig að gluggasetningu á 
austur- og vesturhliðum er breytt í íbúðarhúsi á lóð nr. 9B við Grettisgötu. 
Erindi fylgir hluti af lóðauppdrætti dagsettum 29. janúar 2016 og hæðablað 
teiknað 5. apríl 2018, ásamt yfirliti breytinga á aðaluppdráttum stimpluðum 18. 
september 2018. 
Erindi fylgir umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 16. nóvember 2021 og yfirlit 
breytinga á A3 afriti af aðaluppdráttum stimpluðum 18. september 2018. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 
19. Gufuneshöfði - mastur   Mál nr. 

BN060158 
530269-7529 Faxaflóahafnir sf., Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi, BN058063 vegna lokaúttektar þannig að 
mastur er lækkað úr 15 metrum í 8.45 metra á Gufuneshöfða, vestan Leið- og 
Krosshamra. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 
20. Hagamelur 10  (15.414.07) 106348 Mál nr. 

BN060225 
Gunnar Pálsson, Reykjastræti 5, 101 Reykjavík 
Bergrún Helga Gunnarsdóttir, Barmahlíð 21, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að breyta innra skipulagi, stækka hurðargat og fjarlægja 
burðarvegg í íbúð  0101 í íbúðarhúsi á lóð nr. 10 við Hagamel. 
Erindi fylgir samþykki meðlóðarhafa á A3 afriti af innlagðri teikningu 
verkfræðistofu Þráins og Benedikts dags. 12. nóvember 2021, afrit af 
burðarvirkisteikningu dags. 8. október 2012 og yfirlit breytinga á A3 afriti af 
aðalteikningum samþykktum 24. október 2012. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
21. Hallveigarstígur 1  (11.712.08) 101389 Mál nr. 

BN060198 
630316-0730 ALVA Capital ehf., Hallveigarstíg 1, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi, BN057663, þannig að í byggingarlýsingu 
kemur fram að skábrautir út á svalir verði í öllum íbúðum 4. hæðar og 
brunamerkingum breytt þannig að í staðinn fyrir EW -30 gler hefur verið settur 
brunaveggur, EI-30, út á svalir á milli íbúða í húsi á lóð nr. 1 við Hallveigarstíg. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 



Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 
 
22. Hamrahlíð 17  (17.141.01) 107254 Mál nr. 

BN060168 
470169-2149 Blindrafélagið, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að hækka húsið um eina hæð, 6. hæð, úr berandi stálrömmum 
og stálbitum, með léttum timburveggjum og pappaklæddu þaki auk þess sem 5. 
hæð verður breytt fyrir augnskoðunarstöð í húsi á lóð nr. 17 við Hamrahlíð. 
Stækkun: 462,0 ferm., 1.274,7 rúmm. 
Skyggni:  B-rými er: 80,4 ferm., XX rúmm. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
23. Haukahlíð 1  (16.291.02) 221262 Mál nr. 

BN058865 
450107-0420 Hlíðarfótur ehf., Síðumúla 28, 108 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN054935 þannig að klæðningu til norðurs 
og suðurs er breytt úr sléttri í báraða á fjölbýlishúsinu Valshlíð 6-8 sem er mhl. 
02 á lóð nr. 1 við Haukahlíð, 
Erindi fylgir yfirlit breytinga. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 
24 Hlaðbær 17  (43.533.01) 111224 Mál nr. 

BN060132 
570480-0149 Reykjavíkurborg - eignasjóður, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að koma fyrir gámi sem á að hýsa starfsmannaaðstöðu, 
setustofu með litlu eldhúsi, snyrtingu, geymslu/ræstiherbergi auk þess að koma 
fyrir skýli fyrir framan gáminn, norðan megin við leikskólann Árborg á lóð nr. 
17 við Hlaðbæ. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 5. nóvember 
2021 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 5. nóvember 2021. 
Einnig fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags. 8. nóvember 2021. 
Stærð gáms er: 27,3 ferm., 76,5 rúmm. 
Stærð skýlis sem er B rými er: XX ferm., XX rúmm. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
25. Holtavegur 28  (13.861.01) 104939 Mál nr. 

BN060234 
690169-0889 KFUM og KFUK á Íslandi, Holtavegi 28, 104 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að reisa viðbyggingu á vesturhlið mhl.01, stækkun á núverandi 
leikskóla sem hýsa skal matstofu í húsi á lóð nr.28 við Holtaveg. 
Stækkun er: xx,x ferm., xx,x rúmm. 
Erindi fylgir greinargerð brunahönnuðar dags. 15. nóvember 2021. 
Gjald kr.12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
26. Járnháls 2-4  (04.323.303) 111038 Mál nr. 

BN051760 
561109-0440 LF11 ehf., Álfheimum 74, 104 Reykjavík 
Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum breytingum á iðnaðarhúsi á lóð nr. 2-4 við 
Járnháls. 
Erindi fylgir samkomulag um tímabundna opnun yfir lóðamörk dags. 11. 
nóvember 2021, bréf hönnuðar dags. 18. nóvember 2021 og yfirlit breytinga. 
Stækkun:  710,1 ferm., 1.557,3 rúmm. 
Gjald kr. 10.100 



Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
27. Jöfursbás 2  (22.207.01) 228390 Mál nr. 

BN060099 
470421-2740 Icefilm ehf., Jöfursbás 4, 112 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum úr blönduðu 
burðarvirki, steypu og límtré, um er að ræða verkstæði og geymsluaðstöðu fyrir 
stóran sviðsbúnað fyrir kvikmyndagerð og skrifstofur á lóð nr. 2 við Jöfursbás. 
Stækkun er: 2.498,3 ferm., 15.010,2 rúmm. 
Erindi fylgir greinargerð brunahönnuðar dags. 19. október 2021. 
Gjald kr.12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
28. Jöfursbás 2A  (22.203.03) 228383 Mál nr. 

BN060131 
501213-1870 Veitur ohf., Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi fyrir dreifistöð, byggða úr forsteyptum einingum, á lóð nr. 2A 
við Jöfursbás. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 5. nóvember 
2021 fylgir erindi, ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 8. nóvember 2021. 
Stærð : 17,3 ferm., 65,8 rúmm. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. 
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og 
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis 
að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 
29. Jöfursbás 5  (22.204.02) 228385 Mál nr. 

BN059868 
410321-1140 Jöfursbás 5 ehf., Katrínartúni 2, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja 25 íbúða fjölbýlishúsi á 3-5 hæðum auk kjallara, 
mhl.03, burðarvirki staðsteypt en stigahlaup og svalir úr forsteyptum einingum á 
lóð nr. 5 við Jöfursbás. 
Stærð er: 2.311,5 ferm., 7.574,2 rúmm. 
Erindi fylgir greinargerð brunahönnuðar dags. 25. ágúst 2021, greinargerð um 
hljóðvist dags. 7. september 2021 og afrit af uppdrætti deiliskipulags sem birtur 
var í B-deild þann 16. mars 2021. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 5. nóvember 
2021 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 5. nóvember 2021. 
Einnig fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags. 8. nóvember 2021. 
Gjald kr.12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
30. Jöfursbás 5  (22.204.02) 228385 Mál nr. 

BN060023 
410321-1140 Jöfursbás 5 ehf., Katrínartúni 2, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til byggja 23 íbúða fjölbýlishúsi á 5 hæðum auk kjallara, mhl.02, 
burðarvirki staðsteypt en stigahlaup og svalir úr forsteyptum einingum á lóð nr. 
5 við Jöfursbás. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 5. nóvember 
2021 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 5. nóvember 2021. 
Einnig fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags. 8. nóvember 2021. 
Stækkun er: 2.275,8 ferm., 7.496,4 rúmm. 
Gjald kr.12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 



 
31. Jöfursbás 7  (22.205.01) 228386 Mál nr. 

BN060227 
470920-2460 Jöfursbás 7 ehf., Katrínartúni 2, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN058864 þannig að djúpgámar, sem áður 
voru skráðir sem hluti bílakjallara, mhl. 04, verða mhl. 05, við fjölbýlishús á lóð 
nr. 7 við Jöfursbás. 
Erindi fylgir yfirlit breytinga. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Lagfæra skráningu. 

 
32. Kvistaland 26 Leikskóli  (18.623.01) 108800 Mál nr. 

BN060194 
570480-0149 Reykjavíkurborg - eignasjóður, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi fyrir fimm gámaeiningum sem hýsa á tímabundið stofur fyrir 
leikskóla sem er verið er að gera á endurbætur, á lóð nr. 26 við Kvistarland. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Uppfærðum teikningum vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa. 
Uppdrættir nr. 1.1, dags. 17. nóvember 2021 og 1.2 dags. 1. nóvember 2021. 

 
33. Lambhagavegur 29  (26.807.01) 208854 Mál nr. 

BN060241 
450997-2779 Bygg Ben ehf., Vesturlbr Fífilbrekku, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að breyta erindi BN045705 þannig að innra skipulagi 
kjallara er breytt, byggingarlýsing, rýmisnúmer, brunavarnir og brunamerkingar 
uppfærðar auk þess sem gerðar eru nýjar útitröppur frá millipalli í stigahúsi 0102 
við norðvestur hlið ræktunarhúss, mhl.02 á lóð nr. 29 við Lambhagaveg. 
Erindi fylgir yfirlit breytinga á A4 afriti af aðalteikningum samþykktum 27. 
október 2015. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
34. Laugavegur 35  (11.721.17) 101453 Mál nr. 

BN060239 
710806-1360 Leiguíbúðir ehf., Laugavegi 39, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN059397 þannig að svalir eru breikkaðar, 
svalahurðir verða með einfaldri opnun, gólfkóti kjallara hækkar, gerð skábraut 
yfir í kjallara Vatnsstígs 4 auk þess sem minni háttar breytingar eru gerðar á 
fyrirkomulagi í kjallara fjölbýlishúss á lóð nr. 35 við Laugaveg. 
Erindi fylgir yfirlit breytinga. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
35. Laugavegur 178  (12.511.02) 103436 Mál nr. 

BN058851 
500295-3339 Dyrhólmi hf, Hjallalandi 8, 108 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja bílageymslu neðanjarðar á lóðinni Laugavegur 178. 
Bílastæði í geymslu 34 og á lóð 115, samtals 149 bílastæði, á lóð nr. 179 við 
Laugaveg. 
Stærðir. 794,2 ferm; 2.382,6 rúmm. 
Erindi fylgir samkomulag eigenda dags. 27. júní 2008, eldri umsókn um 
byggingaleyfi sem samþykkt var þann 7. október 2008 fylgir og samþykkt 
eignarskipayfirlýsing frá desember 2008 með bílakjallara og álagningarseðlar 
fasteignagjald síðustu 11 árin. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 19. 
nóvember 2021 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 19. nóvember 
2021. Einnig fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags. 22. nóvember 2021. 
Gjald kr. 12.100  



Synjað. 
Með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 19, nóvember 2021. 

 
36. Lerkihlíð 6  (17.824.10) 107531 Mál nr. 

BN060240 
Hildur Björk Hafsteinsdóttir, Lerkihlíð 6, 105 Reykjavík 
Guðmundur Friðgeirsson, Lerkihlíð 6, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að breyta innra skipulagi, opna á milli aðalhæðar og 
kjallara og nýta kjallara sem hluta af húsinu, grafa frá vesturhlið, sameina stofu 
og borðstofu, sameina glugga og svalahurð í stóran glerflöt með rennihurð, grafa 
frá vesturhlið kjallara og koma fyrir þremur nýjum gluggum í einbýlishúsi á lóð 
nr. 6 við Lerkihlíð. 
Stækkun: xx.x ferm., xx.x rúmm. 
Erindi fylgir yfirlit breytinga á ómálsettum og  ódagsettum teikningum Stáss 
arkitekta. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
37. Móvað 25  (47.734.06) 195935 Mál nr. 

BN060191 
Þórður Adolfsson, Móvað 25, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN028708 vegna lokaúttektar, þannig að 
færðir eru inn á teikningar gluggar á norðurhlið bílgeymslu við einbýlishús á lóð 
nr. 25 við Móvað. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 
38. Njarðargata 27  (11.866.14) 102310 Mál nr. 

BN060129 
590802-2390 ROR ehf, Frostaþingi 15, 201 Kópavogur 
Sótt er um leyfi til að koma fyrir innbyggðum svölum á rishæð og breyta innra 
skipulagi geymslu sem tilheyrir íbúð 0201 auk þess sem gerð er grein fyrir áður 
gerðum breytingum á innra skipulagi 2. hæðar í húsi á lóð nr. 27 við Njarðargötu. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 19. 
nóvember 2021 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 19. nóvember 
2021. Einnig fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags. 22. nóvember 2021. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
39. Njálsgata 89  (12.403.09) 102995 Mál nr. 

BN060048 
530269-7609 Reykjavíkurborg, Ráðhúsinu, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að reisa leikskóla - Miðborgaraskóla - mhl. 03 á þremur hæðum 
á kjallara með burðarvirkið að hluta staðsteypt og að hluta úr krosslímdum 
timbureiningum, sem klæddar verða með hvítri álklæðningu, stækka mhl. 01, sem 
er gæsluvallarhús og að koma fyrir hjólastæðum út á lóð, á lóð nr. 89 við 
Njálsgötu. 
Erindi fylgir varmatapsrammi, dags. 11. október 2021, hljóðvistarskýrsla, dags. 
september 2021 og greinagerð um algilda hönnun, dags. 11. október 2021. og 
aftur 29. október 2021. 
Stækkun á gæsluhúsi, mhl. 01:  51,8 ferm., 147,9 rúmm. 
Stærð nýs leikskóla, mhl. 03:  1.415,1 ferm. 5.670,53 rúmm. 
Stærð hjólaskýlis:  XX ferm og XX rúmm. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 19. 
nóvember 2021 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 19. nóvember 
2021. Einnig fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags. 22. nóvember 2021. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 



Vísað til athugasemda. 
 
40. Nýlendugata 14  (11.311.08) 100166 Mál nr. 

BN059899 
651108-0550 J.E. Skjanni, byggingaverkt ehf, Stórhöfða 33, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta notkun og innra skipulagi á 2., 3. og 4. hæð, bæta 
við svölum og byggja viðbyggingu með þaksvölum, úr léttu byggingarefni við 
hús á lóð nr. 14 við Nýlendugötu. 
Stækkun35,3 ferm., 284,2 rúmm. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Uppfærðum teikningum vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa. 
Uppdrættir nr. 0501, 0502 dags. 16. nóvember 2021. 

 
41. Rauðarárstígur 35  (12.442.01) 103185 Mál nr. 

BN059594 
430504-3980 Gistihúsið Víkingur ehf, Furuhjalla 10, 200 Kópavogur 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN053545, þannig að á gangi 3. hæðar er 
geymslu breytt í ræstingu, opnun hurðar breytt og skorsteinn tekinn í gólfhæð 3. 
hæðar í gististað í flokki II, teg. b í húsi nr. 20 við Þverholt á lóð nr. 35 við 
Rauðarárstíg. 
Erindi fylgir skýringarteikning hönnuðar vegna breytinga dags. 29. júní 2021 og 
umsögn burðarvirkishönnuðar dags. 1. október 2021. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Lagfæra skráningu. 

 
42. Réttarháls 2  (43.094.01) 111029 Mál nr. 

BN059504 
411003-3370 N1 ehf., Dalvegi 10-14, 201 Kópavogur 
Sótt er um leyfi til að bæta brunavarnir í suðurhluta atvinnuhúss á lóð nr. 2 við 
Réttarháls. 
Erindi fylgir skýrsla um húsaskoðun dags 21. júlí 2021, brunahönnun frá Eflu 
dags. 6. ágúst 2021, minnisblað hönnuðar varðandi olíu-/sandskilju dags. 3. ágúst 
2021 og yfirlit breytinga. 
Stækkun, millipallar:  393,6 ferm. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Það athugist að um er að ræða samþykkt á áður gerðri framkvæmd sem gerð var 
án byggingarleyfis. Óvissa kann því að vera um uppbyggingu og útfærslu 
framkvæmdar. Hvorki er skráð verktrygging á verkið né ábyrgðaraðilar. Skilyrt 
er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni 
verði þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 
Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. 

 
43. Rökkvatjörn 1  (50.516.01) 226834 Mál nr. 

BN059580 
Hans Olav Andersen, Hávallagata 21, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að byggja 21 íbúða, 3-5 hæða fjölbýlishús ásamt kjallara 
og verslunar- og þjónusturýmum á jarðhæð, Rökkvatjörn 1 og Gæfutjörn 10, 
mhl.05, sem er 3. áfangi uppbyggingar á lóð nr. 1 við Rökkvatjörn. 
Stærð mhl.05: 2.402.8 ferm., 7.804.1 rúmm. 
Erindi fylgir bréf frá hönnuði vegna umsagnar skipulagsfulltrúa, frá 17. ágúst 
2021, dags. 14. september 2021, mæliblað 5.051.6 útgefið 13. september 2018, 
hæðablað 5.051.6.1 dags. 29. maí 2019, hæðablað 5.051.6 útg. 3 dags. 17. mars 
2021. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 13. ágúst 
2021 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 12. ágúst 2021. Einnig 
fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags.17. ágúst 2021. 



Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 8. október 
2021 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 7. október 2021. Einnig 
fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags. 11. október 2021. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
44. Rökkvatjörn 1  (50.516.01) 226834 Mál nr. 

BN060248 
Hans Olav Andersen, Hávallagata 21, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að breyta erindi BN059103 þannig að innra skipulag 
endaíbúða er breytt til að gefa möguleika á ýmist 3 eða 4 herbergjum og í íbúð 
0301 hefur svefnherbergi verið breytt í borðstofu, í fjölbýlis- og atvinnuhúsi við 
Skyggnisbraut 13-15, mhl.04, á lóð nr. 1 við Rökkvatjörn. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
45. Rökkvatjörn 2  (50.525.01) 226871 Mál nr. 

BN059800 
481007-1780 Al-verk ehf., Bæjarflöt 9, 112 Reykjavík 
621102-2220 Eignasjóður Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að byggja þrjú 4-hæða fjölbýlishús með kjallara, mhl. 01, 
02 og 03, tengd saman á jarðhæð með einnar hæða lágbyggingum fyrir 
hjólageymslur og sameiginlega bílgeymslu, mhl.04, á lóð nr. 2 við Rökkvatjörn. 
Stærðir: 
Mhl.01: 1.308.4 ferm., 4.139.9 rúmm. 
Mhl.02: 1.269.8 ferm., 4.140.3 rúmm. 
Mhl.03: 1.334.1 ferm., 4.149.5 rúmm. 
Mhl.04: 857.6 ferm., 2.493.7 rúmm. 
Erindi fylgir mæliblað 5.052.5 dags, 6. september 2021, hæðablað 5.052.5 útg. 2 
dags. 27. september 2021 og ódagsett bréf hönnuðar vegna athugasemda 
skipulagsfulltrúa í umsögn dags. 10. september 2021, bréf hönnuðar dags. 10 
ódagsett bréf hönnuðar v. athugasemda, greinargerð um hönnun brunavarna dags. 
30. september 2021. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 10. 
september 2021 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 10. 
september 2021. Einnig fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags. 13. september 2021. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 19. 
nóvember 2021 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 19. nóvember 
2021. Einnig fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags. 22. nóvember 2021. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 19. nóvember 2021. 

 
46. Safamýri 41  (12.814.05) 103690 Mál nr. 

BN059186 
Alexander Angelo Tonini, Safamýri 41, 108 Reykjavík 
Kristinn Guðmundsson, Safamýri 41, 108 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að rífa sambyggða bílskúra og byggja sambyggða bílskúra í 
samræmi við gildandi deiliskipulag við lóðarmörk lóðar nr. 43, á lóð nr. 41 við 
Safamýri. 
Stækkun: 52,6 ferm., 74,0 rúmm. 
Erindi fylgir ástandsskýrsla, dags. 30. ágúst 2015, samþykki hagsmunaaðila dags. 
7. júlí 2021. 
Gjald: 12.100 
Frestað. 
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa. 

 
47. Silfurslétta 2  (34.534.101) 197699 Mál nr. 

BN060165 
450997-2779 Bygg Ben ehf., Vesturlbr Fífilbrekku, 110 Reykjavík 



Sótt er um leyfi til þess að byggja tveggja hæða steinsteypt atvinnuhúsnæði með 
geymslum á neðri hæð og skrifstofum með tilheyrandi stoðrýmum á efri hæð sem 
jafnframt er fyrsti áfangi, mhl.01, uppbyggingar á lóð nr. 2 við Silfursléttu. 
Stærðir: 1.259.4 ferm., 4.508,4 rúmm. 
Erindi fylgir lóðauppdráttur 34.534.1 dags. 14.07.2021 og hæðablað 34.534.1- 
B1 dags í júní 2021. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa og til athugasemda. 

 
48. Skeifan 19  (14.651.01) 195606 Mál nr. 

BN060060 
510917-0730 SK10 ehf., Tunguhálsi 6, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að endurskipuleggja lóð, sameina mhl. 16, 17, 18 og 43 undir 
mhl. 02, breyting útliti, viðbygging til suðurs verður endurbyggð sem og þakform 
viðbyggingar til suðurs fært í svipað form og þak aðalbyggingar húss á lóð nr. 19 
við Skeifuna. 
Stærðar breyting er: - 1.086,8 ferm., + 612,3 rúmm. 
Erindi fylgir umboð dags. 12. janúar 2021 og skýringarmynd hönnuðar dags. 22. 
júlí 2008. Afrit bréfa vegna erindis er varðar afnot á landi utan lóðar frá 1992. 
Gjald kr.12.100  
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
49. Skipholt 5  (12.412.08) 103026 Mál nr. 

BN059811 
500920-1060 VeV ehf., Ásaþingi 11, 203 Kópavogur 
Sótt er um leyfi til þess að breyta notkun rýma 0201 og 0202, úr 
atvinnuhúsnæði/skrifstofum í tvær íbúðir með svölum á norðurhlið 2. hæðar í 
atvinnu- og íbúðarhúsi, mhl.01, á lóð nr. 5 við Skipholt. 
Erindi fylgir samþykki meðlóðarhafa dags. 20. ágúst 2021 og afrit af 
aðalteikningum samþykktum 30. október 1958 og 7. apríl 1998. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Erindi er í skipulagsferli. 

 
50. Skógarvegur 2  (17.931.02) 226365 Mál nr. 

BN059695 
610786-1629 Dverghamrar ehf., Lækjarbergi 46, 221 Hafnarfjörður 
Sótt er um leyfi til þess að breyta erindi BN055985 þannig að stærðum, innra 
skipulagi og eignarhaldi hefur verið breytt og skráningartafla og rýmisnúmer 
uppfærð fyrir geymslur  í kjallara húss nr. 6 og 8 á lóð nr. 2 við Skógarveg. 
Erindi fylgir ódagsett skýringarbréf frá hönnuði og yfirlit breytinga á A3 afriti af 
aðalteikningum samþykktum 12. nóvember 2019. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, 
henni verði þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. Afgreiðist með sömu stimplum 
og stofnerindi. 

 
51. Skólavörðustígur 25  (11.822.42) 101894 Mál nr. 

BN060233 
Jón Þór Þorvaldsson, Logafold 128, 112 Reykjavík 
510311-1590 SMT100 ehf., Flókagötu 59, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta notkun kjallara úr íbúðarrými í skrifstofu, þeirri 
breytingu fylgir færsla á baðherbergi, þvottaaðstöðu, anddyri stækkað, komið 
fyrir stiga upp á 1. hæð, nýrri snyrtingu komið fyrir undir stiga, núverandi 
baðherbergi, á lóð er stærð og staðsetning á sorplausn breytt og fleiri breytingar í 
húsi nr. 25-25A á lóð nr. 25 við Skólavörðustíg. 
Stækkun er: 1,2 ferm., (-)11,2 rúmm. 
Erindi fylgir greinargerð brunahönnuðar dags. 9. nóvember 2021. 



Gjald kr.12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
52. Skrauthólar 4  (32.551.102) 223455 Mál nr. 

BN059663 
620210-0800 H-O-H sf., Bergstaðastræti 9, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum breytingum þar sem matshlutar 
01,02,03,04,06,08 og 09 eru sameinaðir og verða matshluti 01, sem er þjónusta 
við tjaldsvæði á 1. hæð, með sal fyrir 50 gesti og íbúð á 2. hæð, auk þess sem gerð 
er grein fyrir áður gerðum breytingum þar sem mhl. 07, sem var fjárhús, er breytt 
í einbýlishús, með nýjum svölum, á húsi á lóð nr. 4 við Skrauthóla. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Uppfærði teikningu nr. A101 vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa. 

 
53. Sóltún 24-26  (12.321.01) 102920 Mál nr. 

BN060162 
591004-2550 Sóltún 24 ehf, Sóltúni 24, 105 Reykjavík 
430292-2939 Pegasus ehf., Sóltúni 24, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi, BN059635, þannig að skráningartöflu og 
rýmisnúmerum er breytt í mhl. 01, í húsi á lóð nr. 24 við Sóltún. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, 
henni verði þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. Afgreiðist með sömu stimplum 
og stofnerindi. 

 
54. Suðurlandsbraut 10  (12.622.01) 103517 Mál nr. 

BN060171 
590902-3730 Eik fasteignafélag hf., Sóltúni 26, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að breyta innra skipulagi 5.- og 6. hæðar í skrifstofuhúsi 
nr. 10, mhl.02, á lóð nr. 8 við Suðurlandsbraut. 
Erindi fylgir bréf hönnuðar dags. 15. nóvember 2021 og yfirlit breytinga á A3 
afriti af aðalteikningum stimpluðum 11. október 2016. 
Gjald kr.12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
54. Sundlaugavegur 18  (13.610.04) 104553 Mál nr. 

BN060118 
Daníel Þórðarson, Sundlaugavegur 18, 105 Reykjavík 
Sigríður Ingibj. Daníelsdóttir, Heiðarbraut 12, 230 Keflavík 
Sótt er um leyfi til að gera breytingar á 1. hæð, taka niður vegg milli stofu og 
forstofu og koma fyrir stálstyrkingu í staðinn, í íbúð 0101 í húsi á lóð nr. 18 við 
Sundlaugaveg. 
Erindi fylgir samþykki meðlóðarhafa dags. 4. nóvember 2021, umsögn 
burðarvirkishönnuðar dags. 21. ágúst 2015. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 
56. Tangabryggja 5  (40.225.01) 228395 Mál nr. 

BN060120 
490916-0670 Bjarg íbúðafélag hses., Kletthálsi 1, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að breyta erindi BN057415 vegna lokaúttektar þannig að 
brunavörnum eldvarnarhurðar að geymslugangi á 1., 2. og 3. hæð er breytt, 
byggingarlýsing uppfærð til samræmis fyrir fjölbýlishúsið Tangabryggju 5, mhl. 
01 á lóð nr. 5 við Tangabryggju. 



Erindi fylgir tölvupóstur frá hönnuði dags. 22. nóvember 2021 og yfirlit breytinga 
á aðalteikningum stimpluðum 2. júní 2021. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 
57. Templarasund 3  (11.412.10) 100901 Mál nr. 

BN059708 
570209-0940 Þórsgarður ehf., Kirkjutorgi 6, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til þess að breyta innra skipulagi í rými 0102 og opna veitingastað 
í flokki ll tegund a, fyrir 30 gesti á jarðhæð í veitinga- og gistihúsi á lóð nr. 3 við 
Templarasund. 
Erindi fylgir ódagsett bréf frá hönnuði til HER og yfirlit breytinga á aðaluppdrætti 
dags. 9. desember 2014. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. 

 
58. Unnarstígur 2  (11.370.09) 100641 Mál nr. 

BN058804 
631014-0970 Unnarstígur ehf., Pósthólf 70, 121 Reykjavík 
Rafn Guðmundsson, Bárugata 30A, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að endurgera, m. a. leggja nýtt samfellt þak, jafna gólf og 
byggja við til norðurs og austurs, gera nýja glugga og hurðir á einbýlishúsi nr. 
2A, á lóð nr. 2 við Unnarstíg. 
Erindi fylgir þinglýst yfirlýsing um afnot lóðar dags. 18. ágúst 2017 og bréf 
hönnuðar dags. 3. maí 2021. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa fylgir erindi, 
ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 16. júní 2021. Einnig fylgir bréf 
skipulagsfulltrúa dags. 18. júní 2021. 
Erindi fylgir umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 19. ágúst 2021 og umsögn 
skrifstofu sviðsstjóra dags. 16. september 2021. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 19. 
nóvember 2021 fylgir erindi, ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 22. nóvember 
2021. 
Erindi var fyrir hagsmunaaðilum að Unnarsstíg 4, Marargötu 6, Öldugötu 29, 
30A, 32 og 33 og Bræðraborgarstíg 21C grenndarkynnt frá 19. október 2021 til 
og með 16. nóvember 2021. Engar athugasemdir bárust. 
Stækkun:  20,4 ferm., 140,7 rúmm. 
Eftir stækkun:  95 ferm., 350,7 rúmm. 
Gjald kr. 12.100 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. 
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og 
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis 
að viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. Skilyrt er að eignaskiptayfirlýsing vegna lóðar sé samþykkt fyrir 
útgáfu byggingarleyfis, henni verði þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. Áskilin 
lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 
59. Vatnsstígur 4  (11.721.19) 101455 Mál nr. 

BN060238 
710806-1360 Leiguíbúðir ehf., Laugavegi 39, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN059362 þannig að svalir eru stækkaðar, 
svalahurðum breytt þannig að þær verða með einfaldri útopnun og hliðarglugga, 
innskot gerð til að dýpka svalir og komið fyrir súlum á milli ásamt því að geymsla 
er færð af 1. hæð í kjallara húss á lóð nr. 4 við Vatnsstíg. 
Erindi fylgir yfirlit breytinga. 
Gjald kr. 12.100 



Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
60. Vesturgata 40  (11.312.21) 100189 Mál nr. 

BN060247 
Ingibjörg Hallgrímsson, Vesturgata 40, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til fyrir áður gerðum breytingum sem felast í að innrétta íbúð á 1. 
hæð, tómstundaherbergi í kjallara og breyta innra skipulagi á 2. og 3. hæð húss á 
lóð nr. 40 við Vesturgötu. 
Erindi fylgir bréf f.h. umsækjanda dags. 15. nóvember 2021 ásamt bréfi og 
umboði frá eiganda dags. 18. október 2016. Erindi fylgir úrskurður UUA vegna 
kæru nr. 150/2016 dags. 12. júlí 2018. 
Frestað. 
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa og til athugasemda. 

 
61. Þórðarsveigur 2-6  (51.335.01) 190672 Mál nr. 

BN060231 
451103-2530 Þórðarsveigur 2-6,húsfélag, Álfabakka 12, 109 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að setja upp svalalokanir og glerþak yfir svalaganga, annars 
vegar á 4. hæðir húsa nr. 2, mhl.01, og nr. 4, mhl.02 og hinsvegar 5. hæð húss nr. 
6, mhl.03, á lóð nr. 2-6 við Þórðarsveig. 
Stækkun samtals:  B-rými:  176,6 ferm., 529,8 rúmm. 
Erindi fylgir mæliblað 5.133.5 endurútgefið 20. febrúar 2012 og hæðablað 5-133-
5H dags. 23. janúar 2002. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
62. Þverholt 13  (12.441.07) 103184 Mál nr. 

BN060062 
571091-1279 Sérverk ehf., Tónahvarfi 9, 203 Kópavogur 
Sótt er um leyfi til að byggja steinsteypt sex hæða fjölbýlishús með 38 íbúðum 
ásamt bílakjallara með 25 stæðum á lóð nr. 13 við Þverholt. 
Erindi fylgir greinargerð um hönnun brunavarna frá Eflu verkfræðistofu dags. 14. 
október 2021. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 5. nóvember 
2021 fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 5. nóvember 2021. 
Einnig fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags. 8. nóvember 2021. 
Stærð, A-rými:  4.280,1 ferm., 12.347,1 rúmm. 
B-rými:  274 ferm. 
Samtals:  4.554,1 ferm. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
Ýmis mál 

 
63. Borgartún 30  (12.311.01) 180387 Mál nr. 

BN060230 
Sigríður Halldórsdóttir, Skaftahlíð 31, 105 Reykjavík 
Tilkynnt er um breytingar á innra skipulagi sem felast helst í tilfærslum og 
endurnýjun á léttum innveggjum og breytingum á tilhögun í eldhúsi og matsal í 
rými 0501 á 5. hæð í skrifstofuhúsi á lóð nr. 30 við Borgartún. 
Erindi fylgir A3 afrit af teikningu ASK arkitekta nr. 10-03 dags. 26, október 2021 
sem sýnir núverandi fyrirkomulag. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Vísað til athugasemda. 

 
64. Bræðraborgarstígur 34B  (11.346.13) 100413 Mál nr. 

BN060244 



Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að hnitsetja lóðina, 
Bræðraborgarstíg 34B, í samræmi við meðfylgjandi uppdrátt sem er dagsettur 
17.11.2021. 
Lóðin Bræðraborgarstígur 34B (staðgr.1.134.613, L100413) er skráð 0 m² hjá 
Þjóðskrá Íslands. 
Lóðin reynist við hnitsetningu 90 m2. 
Lóðin Bræðraborgarstígur 34B (staðgr.1.134.613, L100413) verður 90 m². 
Sjá deiliskipulag sem var samþykkt í skipulagsráði þann 09.02.2005, samþykkt í 
borgarráði þann 17.02.2005 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 22.04.2005. 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst. 

 
65. Grettisgata 11A   Mál nr. 

BN060252 
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að hnitsetja lóðina, Grettisgötu 
11A, í samræmi við meðfylgjandi uppdrátt sem er dagsettur 19.11.2021. 
Lóðin Grettisgata 11A (staðgr.1.172.233, L101487) er skráð 104.8 m² hjá 
Þjóðskrá Íslands. 
Lóðin Grettisgata 11A (staðgr.1.172.233, L101487) reynist við hnitsetningu 100 
m2. 
Sjá deiliskipulag sem var samþykkt í skipulags- og byggingarnefnd þann 
19.03.2003, samþykkt í borgarráði þann 25.03.2003 og auglýst í B-deild 
Stjórnartíðinda þann 28.05.2003. 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst. 

 
66. Jöfursbás 9A  (22.206.01) 228388 Mál nr. 

BN060257 
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans á hlutfallslegri skiptingu 
sameignarlóðarinnar Jöfursbás 9D milli íbúðarhúsalóðanna Jöfursbás 9A, 9B og 
9D, í samræmi við meðfylgjandi uppdrátt sem er dagsettur 22.11.2021. 
Sameiginlega lóðin Jöfursbás 9D (staðgr. 2.220.605, L232198) er 344 m². 
Jöfursbás 9A (staðgr. 2.220.601, L228388) á 83 m² í lóðinni eða 24.2 %. 
Jöfursbás 9B (staðgr. 2.220.603, L232196) á 116 m² í lóðinni eða 33.6 %. 
Jöfursbás 9C (staðgr. 2.220.604, L232197) á 145 m² í lóðinni eða 42.2 %. 
Sjá tölvupóst þann 22.11.2021 frá Birni Inga Edvardssyni verkefnisstjóra hjá 
skipulagsfulltrúa. 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst. 

 
67. Jöfursbás 9B  232196 Mál nr. 

BN060258 
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans á hlutfallslegri skiptingu 
sameignarlóðarinnar Jöfursbás 9D milli íbúðarhúsalóðanna Jöfursbás 9A, 9B og 
9D, í samræmi við meðfylgjandi uppdrátt sem er dagsettur 22.11.2021. 
Sameiginlega lóðin Jöfursbás 9D (staðgr. 2.220.605, L232198) er 344 m². 
Jöfursbás 9A (staðgr. 2.220.601, L228388) á 83 m² í lóðinni eða 24.2 %. 
Jöfursbás 9B (staðgr. 2.220.603, L232196) á 116 m² í lóðinni eða 33.6 %. 
Jöfursbás 9C (staðgr. 2.220.604, L232197) á 145 m² í lóðinni eða 42.2 %. 
Sjá tölvupóst þann 22.11.2021 frá Birni Inga Edvardssyni verkefnisstjóra hjá 
skipulagsfulltrúa. 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst. 

 
68. Jöfursbás 9C  232197 Mál nr. 

BN060259 



Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans á hlutfallslegri skiptingu 
sameignarlóðarinnar Jöfursbás 9D milli íbúðarhúsalóðanna Jöfursbás 9A, 9B og 
9D, í samræmi við meðfylgjandi uppdrátt sem er dagsettur 22.11.2021. 
Sameiginlega lóðin Jöfursbás 9D (staðgr. 2.220.605, L232198) er 344 m². 
Jöfursbás 9A (staðgr. 2.220.601, L228388) á 83 m² í lóðinni eða 24.2 %. 
Jöfursbás 9B (staðgr. 2.220.603, L232196) á 116 m² í lóðinni eða 33.6 %. 
Jöfursbás 9C (staðgr. 2.220.604, L232197) á 145 m² í lóðinni eða 42.2 %. 
Sjá tölvupóst þann 22.11.2021 frá Birni Inga Edvardssyni verkefnisstjóra hjá 
skipulagsfulltrúa. 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst. 

 
69. Rekagrandi 2-10  (15.122.01) 105768 Mál nr. 

BN060220 
Jón Sigurður Þórðarson, Rekagrandi 2, 107 Reykjavík 
Tilkynnt er um framkvæmd sem felur í sér að burðarveggur á milli eldhúss og 
stofu er fjarlægður í íbúð 0401 í fjölbýlishúsi, við Rekagranda 2, mhl.01 á lóð nr. 
2-10 við Rekagranda. 
Erindi fylgir umsögn burðarvirkishönnuðar dags. 23. ágúst 2021, og fundargerð 
frá auka aðalfundi húsfélag dags. 4. nóvember 2021. 
Gjald kr. 12.100 
Frestað. 
Samanber leiðbeiningar á umsagnarblaði. 
 

Fleira gerðist ekki. 
Fundi slitið kl. 11:32. 

 
Björgvin Rafn Sigurðarson 
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