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Umhverfis- og skipulagsráð 
 

Ár 2015, miðvikudaginn 26. ágúst kl. 09:10 var haldinn 116. fundur umhverfis- og 
skipulagsráðs Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Borgartúni 12 - 14, 7. hæð. 
Vindheimum. Viðstaddir voru: Hjálmar Sveinsson, S. Björn Blöndal, Kristín Soffía 
Jónsdóttir, Júlíus Vífill Ingvarsson, Áslaug María Friðriksdóttir, Guðfinna Jóhanna 
Guðmundsdóttir og Svavar Helgason áheyrnarfulltrúi. Eftirtaldir embættismenn sátu fundinn: 
Örn Sigurðsson, Björn Axelsson, Ólafur Bjarnason, Magnús Ingi Erlingsson  og Marta 
Grettisdóttir. 
Fundarritari var Erna Hrönn Geirsdóttir.  
 

Þetta gerðist: 
 

(D) Ýmis mál 
 

1. Gilsárstekkur 8, kæra 51/2014, umsögn, 
úrskurður 

 (04.612.0) Mál nr. SN140315 

701211-0140 Úrskurðarnefnd umhverfis/auðlin, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík 
 
Lagt fram bréf úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, dags. 19. júní 2014 
ásamt kæru, dags. 17. júní 2014 þar sem kærð er samþykkt byggingarfulltrúa frá 11. 
mars 2014 að breyta innra fyrirkomulagi, breyta bílgeymslu í móttökuherbergi og 
byggja ofan á svalir á annarri hæð hússins á lóðinni nr. 8 við Gilsárstekk. Gerð er krafa 
um stöðvun framkvæmda. Lögð fram umsögn skrifstofu sviðsstjóra, dags. 12. 
nóvember 2014. Lagður fram úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
frá 9.júlí 2015. Úrskurðarorð: Felld er úr gildi ákvörðun byggingarfulltrúa um að veita 
leyfi til að breyta húsinu að Gilsárstekk 8 í skrifstofuhúsnæði, breyta innra 
fyrirkomulagi þess og breyta bílgeymslu í móttökuherbergi. 
Kynnt.  

 
Harri Ormarsson tekur sæti á fundinum undir þessum lið.  
 

2. Gilsárstekkur 8, kæra 111/2014, umsögn, 
úrskurður 

 (04.612.0) Mál nr. SN140550 

701211-0140 Úrskurðarnefnd umhverfis/auðlin, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík 
 
Lagt fram bréf úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, dags. 16. október 2014 
ásamt kæru, dags. 14. s.m. þar sem kærð er ákvörðun umhverfis- og skipulagsráðs frá 
27. ágúst 2014 að breyta deiliskipulagi Breiðholts I vegna lóðarinnar nr. 8 við 
Gilsárstekk. Einnig lögð fram umsögn skrifstofu sviðsstjóra, dags. 12. nóvember 2014. 
Lagður fram úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 9.júlí 2015.  
Úrskurðarorð: Vísað er frá úrskurðarnefndinni kröfu kærenda um ógildingu á þeirri 
ákvörðun umhverfis- og skipulagsráðs frá 27. ágúst 2014 að samþykkja breytingu á 
deiliskipulagi  Breiðholts I vegna lóðarinnar nr. 8 við Gilsárstekk. 
Kynnt.  

 
Harri Ormarsson tekur sæti á fundinum undir þessum lið.  
 
Gísli Garðarsson tekur sæti á fundinum kl. 9:30.  
 

3. Miðborgin, fornleifauppgröftur   Mál nr. SN150477 
 
Kynnt hugmynd að varðveislu fornminja í miðborginni.  
 

Fulltrúar Minjastofnunar Kristín Huld Sigurðardóttir, Pétur Ármannsson, Gunnþóra 
Guðmundsdóttir og Kristinn Magnússon taka sæti á fundinum undir þessum lið.  
 

(A) Skipulagsmál 
 

4. Afgreiðslufundir skipulagsfulltrúa   Mál nr. SN010070 
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Reykjavíkur, fundargerð 
 
Lögð fram fundargerð afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa Reykjavíkur dags.  21. ágúst 
2015.  
 

5. Laugavegur 59, breyting á deiliskipulagi  (01.173.0) Mál nr. SN150436 
410612-0110 Trípólí sf., Klapparstíg 16, 101 Reykjavík 
550570-0259 Vesturgarður ehf., Laugavegi 59, 101 Reykjavík 
 
Á fundi skipulagsfulltrúa 31. júlí 2015 var lögð fram umsókn Vesturgarðs ehf. dags. 
29. júlí 2015 varðandi breytingu á deiliskipulagi reits 1.173.0 vegna lóðar nr. 59 við 
Laugaveg. Í breytingunni felst að byggja inndregna þakhæð ofan á núverandi hús og 
breyta 3. og 4. hæð hússins í íbúðir, samkvæmt uppdrætti Trípólí arkitekta dags. 29. júlí 
2015.  
Samþykkt að auglýsa framlagða tillögu, sbr. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Umhverfis og skipulagsráð samþykkti jafnframt að fela skipulagsfulltrúa að upplýsa 
íbúa í nágrenninu sérstaklega um auglýsinguna.  
Vísað til borgarráðs. 

 
Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir víkur af undi undir þessum lið.  
 
Margrét Þormar verkefnisstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.  
 

6. Keilugrandi/Boðagrandi, breyting á 
deiliskipulagi 

 (01.513.3) Mál nr. SN150467 

130473-5559 Jón Valgeir Björnsson, Brávallagata 4, 101 Reykjavík 
 
Lögð fram verklýsingu umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa dags. 21. ágúst 
2015 vegna breytingar á deiliskipulagi lóðanna nr. 1 við Keilugranda og nr. 2 og 2A 
við Boðagranda.   
Frestað 

 
Björn Ingi Edvardsson verkefnisstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.  
 

7. Kjalarnes, Esjumelar, lýsing   Mál nr. SN150253 
 
Lögð er fram lýsing dagsett 5. maí 2015 vegna deiliskipulags fyrir Esjumela á 
Kjalarnesi. Um er að ræða 50 hektara stækkun til austurs á núverandi athafnasvæði 
Esjumela við Vesturlandsveg, þar sem gert verður ráð fyrir fjölbreyttu framboði 
athafnalóða af mismunandi stærðum og gerðum. Einnig er lögð fram umsögn 
Vegagerðarinnar dags. 9. júní 2015, umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur dags. 19. 
júní 2015, umsögn skipulagsstofnunar dags. 18. júní 2015, umsögn Minjastofnunar 
Íslands dags. 19. júní 2015, umsögn hverfisráðs Kjalarness dags. 23. júní 2015, umsögn 
Orkuveitu Reykjavíkur - Veitna dags. 24. júní 2015, umsögn Veðurstofu Íslands dags. 
24. júní 2015, bréf skipulagsnefndar Mosfellsbæjar dags. 25. júni 2015, fundargerð 
hverfisráðs Kjalarness dags. 11.júní 2015 og umsögn Umhverfisstofnunar dags. 25. júní 
2015. Jafnframt er lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 21. ágúst 2015. 
Kynnt.  

 
Björn Ingi Edvardsson verkefnisstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.  
 

(B) Byggingarmál 
 

8. Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, 
Fundargerð 

  Mál nr. BN045423 

 
Fylgiskjal með fundargerð þessari er fundargerðir afgreiðslufunda byggingarfulltrúa nr. 
839 frá 25. ágúst 2015. 
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Áslaug María Friðriksdóttir víkur af fundi kl. 11:20 Herdís Anna Þorvaldsdóttir tekur sæti á 
fundinum á sama tíma. Þá var jafnframt búið að kynna lið 13 dagskránni Sundlaugavegur 32, 
tjaldsvæði. 

 
9. Fríkirkjuvegur 11, Breytingar úti og inni, 

breytt notkun 
 (01.183.413) Mál nr. BN049604 

631007-1630 Novator F11 ehf, Óðinsgötu 7, 101 Reykjavík 
 
Sótt er um leyfi til að innrétta veitinga- og ráðstefnusal fyrir 160 gesti þar sem sótt 
verður um tækifærisleyfi fyrir hvern viðburð í kjallara og á 1. hæð, lækkuð verður 
gólfplata í hliðarsal, taka niður svið í sal í sömu hæð og gólfplatan, koma fyrir 
salernum, koma fyrir matarlyftu/þjónustulyftu við eldhús og fólkslyftu frá kjallara upp 
á 1. hæð ásamt öðrum breytingum sem nefndar eru í byggingalýsingu á teikningu og 
sótt er um leyfi til að innréttuð verður íbúð á 2. hæð og í risi, fjarlægður verður stigi á 
milli 1. og 2 hæðar og hann geymdur, breyta núverandi útitröppum við suðurgafl, koma 
fyrir lyftu vegna aðkomu hreyfihamlaða og fjölga þakgluggum á austanverðu úr 2 í 6 
stykki í húsinu á lóð nr. 11 við Fríkirkjuveg. Einnig er lagt fram minnisblað 
byggingarfulltrúa dags. 17. ágúst 2015.  
Bréf frá hönnuði dags. 16. júní 2015 og aftur 15. júlí 2015, umsögn 
burðarvirkishönnuðar  dags. 9. júní 2015, bréf frá Forsætisráðuneytinu dags. 12 maí 
2015 og Greinargerð hönnuðarstjóra dags. 16. júní 2015 fylgir erindinu. Umsögn 
Minjastofnunar Íslands dags. 9. júlí 2015 fylgir erindinu. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað.  

(E) Umhverfis- og samgöngumál 
 

10. Sorpa bs., fundargerðir   Mál nr. US130002 
 
Lögð fram fundargerð Sorpu bs. nr. 352 frá  21. ágúst  2015.  
 

11. Sorpa, endurvinnslustöðvar   Mál nr. US150178 
 
Kynnt staða og framtíðarskipulag endurvinnslustöðva Sorpu.  
Björn H. Halldórsson kynnir  

 
Guðmundur B.Friðriksson skrifstofustjóri og Eygerður Margrétardóttir taka sæti á fundinum 
undir þessum lið.  
 
12. Esja, svifbraut   Mál nr. US140145 

681272-0979 VSÓ Ráðgjöf ehf., Borgartúni 20, 105 Reykjavík 
 
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 1. júlí 2015 var lagt fram bréf Skipulagsstofnunar 
dags. 10. júlí 2014 ásamt skýrslu VSÓ ráðgjafar dags. júní 2014 varðandi svifbraut í 
Esju. Einnig eru lagðar fram umsagnir umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 5. ágúst 
2014 og 18. júní 2015 til Skipulagsstofnunar. 
Lagt fram að nýju ásamt niðurstöðu Skipulagsstofnunar, dags. 24. júlí 2015 um 
matsskyldu svifbrautar í Esju í kjölfar breytinga á framkvæmdalýsingu. 

 
(C) Fyrirspurnir 

 
13. Sundlaugavegur 32, tjaldsvæði, (fsp) afnot 

af landi 
 (01.3) Mál nr. SN150389 

690709-0150 Spor í sandinn ehf, Grund, 311 Borgarnes 
 
Lögð fram fyrirspurn Hjördísar Sigurðardóttur stofnanda Spors í sandinn ehf. dags. 2. 
júlí 2015 varðandi mögulega staðsetningu sjálfbærrar gróðurhvelfingar á lóð sem er í 
leigu rekstraraðila tjaldsvæðis við hlið Laugardalslaugar, samkvæmt 
kynningargögnum.  
Hjördís Sigurðardóttir kynnir. 
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Björn Ingi Edvardsson verkefnisstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.  
 

Gísli Garðarsson víkur af fundi kl 12:30  
Líf Magneudóttir tekur sæti á fundinum á sama tíma.  

 
14. Hallgrímstorg 3 / Hnitbjörg, (fsp) 

viðbygging 
  Mál nr. SN140276 

440269-7969 Listasafn Einars Jónssonar, Pósthólf 1051, 121 Reykjavík 
 
Á fundi skipulagsfulltrúa 6. júní 2014 var lögð fram fyrirspurn Listasafns Einars 
Jónssonar dags. 3. júní 2014 varðandi einnar hæðar viðbyggingu við Listasafn Einars 
Jónssonar. Einnig er lögð fram greinargerð dags. 2. júní 2014 og umsögn Minjasafns 
Reykjavíkur dags. 4. nóvember 2010. Einnig er lagður fram tölvupóstur Sigríðar M. 
Ólafsdóttur safnstjóra Listasafns Einars Jónssonar dags. 25. júní 2015. Einnig er lögð 
fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 20. júní 2014.  
Umhverfis- og skipulagsráð tekur jákvætt í að unnið verði deiliskipulag með vísan til 
umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 20. júní 2014.  
 

Margrét Þormar verkefnisstjóri situr fundinn undir þessum lið.  
 

(D) Ýmis mál 
 

15. Betri Reykjavík, breyta nafninu á höfða (t.d. 
Bíldshöfða) í Svarthöfða 

  Mál nr. US130210 

530269-7609 Reykjavíkurborg, Ráðhúsinu, 101 Reykjavík 
 
Lögð fram efsta hugmynd júlímánaðar úr flokknum skipulagsmál "Breyta nafninu á 
höfða (t.d. Bíldshöfða) í Svarthöfða" sem tekið var af samráðsvefnum Betri Reykjavík 
þann 31. júlí 2013 ásamt samantekt af umræðum og rökum. Einnig er lögð fram 
umsögn byggingarfulltrúa dags. 26. ágúst 2015.  
Umsögn byggingarfulltrúa dags. 26. ágúst 2015 samþykkt.  
Vísað til borgarráðs.  

 
16. Tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna 

lóðar Landsbankans við Aus,  
  Mál nr. US150172 

 
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 12. ágúst 2015 lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
fram eftirfarandi tillögu: 
"Við fögnum því að stjórnendur Landsbankans hafi ákveðið að staldra við og 
endurskoða áform um uppbyggingu 16.000 fermetra höfuðstöðva á Hörpureitnum. 
Austurbakki er lykilsvæði í þróun miðborgarinnar og því mikilvægt að hugsa vandlega 
öll þau skref sem þar eru stigin. Sem betur fer hafa grunnhugmyndir að deiliskipulagi 
svæðisins þroskast frá því að það var unnið árið 2005 og ýmsar breytingar verið gerðar 
á skipulaginu. Upphaflega var t.d. skoðað að nýta umrædda lóð Landsbankans fyrir 
nýbyggingar Listaháskólans og náttúruvísindasafn. Þær skipulagsbreytingar sem gerðar 
hafa verið hafa aðallega miðast við samgöngumannvirki eða einstakar lóðir án þess að 
því hafi fylgt heildarmat á áhrifum breytinganna á miðborgarsvæðið. 
Lagt er til að það svigrúm sem skapast hefur með ákvörðun stjórnenda bankans verði 
nýtt til að vinna með Landsbankanum að því að finna viðunandi framtíðarstaðsetningu í 
borginni fyrir höfuðstöðvar bankans.  
Skipulag lóðar bankans á Austurbakka verði endurskoðað. Efnt verði til samkeppni um 
nýtingu lóðar Landsbankans og leitað eftir hugmyndum frá fagfólki og almenningi um 
það hvernig lóðin muni best nýtast í heildarsamhengi miðborgarinnar. " 
Lögð fram eftirfarandi frávísunartillaga fulltrúa Samfylkingarinnar Hjálmars 
Sveinssonar, Kristínar Soffíu Jónsdóttur, fulltrúa Bjartrar framtíðar S. Björns Blöndal  
fulltrúa Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs Lífar Magneudóttur, fulltrúa Pírata 
Svavars Helgasonar.  
“ Umrædd lóð er í samþykktu skipulagi og er á forræði Landsbankans. Ríki og borg 
seldu lóðina til bankans eftir útboð árið 2013. Skipulagsáætlanir hafa gert ráð fyrir að 
byggt verði á lóðinni allt frá því að tónlistarhúsi þjóðarinnar, Hörpu var valinn staður á 
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svæðinu. Uppbygging á lóðinni er mikilvæg, svo þarna verði ekki áfram hola, stórt sár í 
borgarmyndinni. Þá er líka æskilegt að þarna verði um fjölmennan vinnustað að ræða, 
sem verður bakland þjónustu og verslunar í miðborginni. Afar mikilvægt er að 
jarðhæðir nýbyggingarinnar verði opin og lifandi almenningsrými, eins og skipulagið 
gerir ráð fyrir. Best færi á því að sem allra stærsti hluti jarðahæðanna yrði þannig. 
Mælist umhverfis- og skipulagsráð til að því verði beint til lóðahafa en vísar 
fyrirliggjandi tillögu að öðru leyti frá.“  

 
Frávísunartillagan tekin til atkvæðagreiðslu og samþykkt með 4 atkvæðum fulltrúa 
samfylkingarinnar Hjálmars  Sveinssonar og Kristínar Soffíu Jónsdóttur, fulltrúa- 
Bjartrar framtíðar S. Björns Blöndal og fulltrúa Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs 
Lífar Magneudóttur. Fulltrúi Framsóknar og flugvallarvina Guðfinna Jóhanna 
Guðmundsdóttur situr hjá við afgreiðslu málsins.  
 
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks Júlíus Vífill Ingvarsson og Herdís Anna Þorvaldsdóttir 
greiða atkvæði gegn tillögunni og bóka:  
„Fulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja til að unnið verði með Landsbankanum að því að 
finna aðra framtíðarstaðsetningu í borginni fyrir höfuðstöðvar bankans og að skipulag 
lóðarinnar við Austurbakka verði endurskoðað. Þá er lagt til að efnt verði til samkeppni 
um nýtingu lóðarinnar á Hörpureitnum og leitað eftir hugmyndum frá fagfólki og 
almenningi um það hvernig lóðin muni best nýtast í heildarsamhengi miðborgarinnar.  
Stjórnendur Landsbankans hafa ákveðið að staldra við og gera hlé á fyrri 
byggingaráformum sínum og þar af leiðandi hefur skapast svigrúm til samtals við 
lóðarhafa um nýtingu lóðarinnar.  
Afstaða fulltrúa Bjartrar framtíðar, Samfylkingar, Pírata og Vinstri grænna vekur furðu. 
Tillaga um að fara betur yfir skipulag á einni mikilvægustu lóð miðborgarinnar er 
hafnað á þeim forsendum að það þoli ekki bið að fylla holu. Borgarfulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins telja mikilvægara að hugsa til framtíðar og vanda alla 
skipulagsvinnu. 
Sú afstaða meirihlutans að allt sem í eina tíð var ákveðið í borgarskipulagi skuli standa 
óhaggað lýsir hvorki metnaði né hugmyndauðgi hans.  
Frávísunartillaga meirihlutans er ódýr leið til að losna undan því að taka afstöðu til 
tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins.  

  
17. Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 

reitur 1.154.3, Barónsreitur, breyting á 
aðalskipulagi Reykjavíkur 

 (01.154.3) Mál nr. SN150391 

 
Lagt fram bréf borgarstjóra dags. 20. ágúst 2015 um samþykkt borgarráðs s.d. varðandi 
breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur vegna Barónsreits, stefna um hæðir húsa og 
fjölda íbúða. 

 
18. Fegrunarnefnd, tilnefningar 2015   Mál nr. US150167 

 
Lagt fram bréf borgarstjóra dags. 20. ágúst 2015 varðandi samþykkt borgarráðs s.d. um 
tillögur fegrunarnefndar að tilnefningum til viðurkenninga. 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 13:40 
 

Fundargerðin lesin yfir og undirrituð  
 

Hjálmar Sveinsson 
 
S. Björn Blöndal Kristín Soffía Jónsdóttir 
Líf Magneudóttir Júlíus Vífill Ingvarsson 
Herdís Anna Þorvaldsdóttir Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir 
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Afgreiðsla byggingarfulltrúa samkv. samþykkt nr. 161/2005 
 
Árið 2015, þriðjudaginn 25. ágúst kl. 10:10 fyrir hádegi hélt byggingarfulltrúinn í Reykjavík 
839. fund sinn til afgreiðslu mála án staðfestingar umhverfis- og skipulagsráðs. Fundurinn var 
haldinn í fundarherberginu 2. hæð Borgartúni 12-14. Þessi sátu fundinn: Erna Hrönn 
Geirsdóttir, Eva Geirsdóttir, Sigrún Reynisdóttir, Nikulás Úlfar Másson, Björn Kristleifsson, 
Óskar Torfi Þorvaldsson og Jón Hafberg Björnsson. Fundarritari var Erna Hrönn Geirsdóttir 
 

Þetta gerðist: 
 

Nýjar/br. fasteignir 
 

1. Austurberg 3  (04.667.101) 112094 Mál nr. BN049867 
661009-2090 Þrek ehf, Sundlaugavegi 30A, 105 Reykjavík 
Sótt er um takmarkað byggingarleyfi fyrir jarðvegsskiptum og gerð púða undir 
nýbyggingu að Austurbergi 3, sbr. erindi BN049606. 
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. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi 
lóða. Með vísan til samþykktar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 22. maí 2013, skal 
lóðarhafi, í samráði við byggingarfulltrúa, setja upp skilti til kynningar á fyrirhuguðum 
framkvæmdum á byggingarstað. 
Í samræmi við samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs dags. 9. október 2013 skal 
vélknúinn þvottabúnaður vera til staðar á byggingarlóð sem tryggi að vörubílar og 
aðrar þungavinnuvélar verði þrifnar áður en þær yfirgefa byggingarstað. Samráð skal 
haft við byggingarfulltrúa um staðsetningu búnaðarins. 
Sérstakt samráð skal haft við yfirverkfræðing byggingarfulltrúa vegna jarðvinnu. 
Samþykktin fellur úr gildi við útgáfu á endanlegu byggingarleyfi. Vegna útgáfu á 
takmörkuðu byggingarleyfi skal umsækjandi hafa samband við yfirverkfræðing 
embættis byggingarfulltrúa. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.  

 
2. Austurstræti 8-10  (01.140.404) 100847 Mál nr. BN049849 

700498-2049 Reitir III ehf., Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að fjölga gestum úr 200 í 250 í veitingastað í rými 0102 á 1. hæð í 
húsi á lóð nr. 8-10 við Austurstræti. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
3. Ármúli 9  (01.263.001) 103518 Mál nr. BN049332 

500210-0440 Reitir Hótel Ísland ehf., Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta áður samþykktu erindi, BN047780, þannig að breytt er 
fyrirkomulagi skurðstofa, lyftuhús verður stækkað og komið fyrir lyfturými ofan á 
þaki, komið fyrir súrefnisgeymslu undir stigapalli á norðurhlið og sorpi komið fyrir við 
lóðarmörk að Suðurlandsbraut 12 á lóð nr. 9 við Ármúla . 
Brunahönnunarskýrsla dags. í júní 2014 fylgir erindi. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 15. maí 2015 fylgir 
erindinu ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 15. maí 2015.Stækkun: 32,5 ferm., 91,6 
rúmm. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda heilbrigðiseftirlits á umsóknarblaði. 
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4. Baldursgata 16  (01.186.202) 102231 Mál nr. BN049354 
680289-1079 Bú ehf., Baldursgötu 14, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta innra fyrirkomulagi íbúðar 0301 og byggja svalir á 
suðurhlið (bakhlið) þakhæðar,einnig er sótt um leyfi til að byggja svalir og stiga ofan í 
garð frá íbúð á 1. hæð fjölbýlishússins á lóðinni nr. 16 við Baldursgötu. 
 Erindi var grenndarkynnt frá 25. júní til 23. júlí 2015. Eftirtaldir aðilar sendu 
athugasemdir: Hafsteinn Helgason dags. 19. júlí 2015, Óli Þór Barðdal og og M. Agnes 
Jónsdóttir dags. 23. júlí 2015 og Kolbrún Björnsdóttir dags. 23. júlí 
 2015 . Einnig er lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 29. júlí 2015. 
Jafnframt er erindi BN047413 dregið til baka. 
Meðfylgjandi er yfirlýsing hönnunarstjóra dags. 15.4. 2015, umsögn Minjastofnunar 
Íslands dags. 8.6. 2015 og útskýring á eignarhaldi dags. 8.6. 2015. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 29. júlí 2015. 

 
5. Brekkugerði 4  (01.804.404) 107752 Mál nr. BN049668 

120479-4829 Hjalti Gylfason, Brekkugerði 4, 108 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja nýjan steinsteyptan bílskúr að vestanverðu, koma fyrir 
geymslukjallara undir verönd 0102 og steypa lágan stoðvegg á lóðamörkum nr. 6 og 8 
við Brekkugerði á lóð nr. 4 við Brekkugerði. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 7. ágúst 2015 fylgir 
erindinu ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 5. ágúst 2015. 
Bílaskúr stærð: 33,4 ferm., 84,9 rúmm.  
Geymslukjallari: 36,3 ferm., 98,0 rúmm. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Lagfæra skráningu. 
Málinu vísað til skipulagsfulltrúa til ákvörðunar um grenndarkynningu. Vísað er til 
uppdrátta nr. 101, 102 og 103 síðast breytt dags. 9. júlí 2015. 

 
6. Bæjarháls 1  (04.309.601) 190769 Mál nr. BN049662 

580613-1360 Foss Fasteignafélag slhf., Borgartúni 25, 105 Reykjavík 
501213-1870 Veitur ohf., Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að útbúa geymslu vestan við mhl. 08 og gerð er grein fyrir 
endurnýjun á inntaks- og útsogsventlum á þaki mhl. 03 á lóð nr. 1 við Bæjarháls. 
Stækkun: 78,2 ferm., 256,7 rúmm. 
Gjald kr. 9.823 
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. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. 
Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni 
verður þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. 

 
7. Fellsmúli 24-30  (01.297.101) 103858 Mál nr. BN049847 

540206-2010 N1 hf., Dalvegi 10-14, 201 Kópavogur 
Sótt er um leyfi til að breyta innra fyrirkomulagi í mhl. 01 þannig að ?? í húsinu nr. 24 
lóð 24-30 við Fellsmúla. 
Umsögn brunahönnuðar fylgir dags. 26. maí 2015. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 
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8. Garðsstaðir 56  (02.427.107) 178525 Mál nr. BN049821 
050571-2979 Böðvar Bjarki Þorvaldsson, Garðsstaðir 56, 112 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að afmarka sérnotafleti við tvíbýlishús á lóð nr. 56 við Garðsstaði. 
Samþykki meðeigenda dags. 5. ágúst 2015 fylgir erindi. 
Gjald kr. 9.823 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

 
9. Gefjunarbrunnur 1-3  (02.695.201) 205968 Mál nr. BN049620 

520215-0420 Bívar Byggir ehf., Stararima 7, 112 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja steinsteypt tveggja hæða parhús með innbyggðri 
bílgeymslu á lóð nr. 1-3 við Gefjunarbrunn. 
Erindi fylgir útreikningur á varmatapi dags. 3. júlí 2015. 
Stærð mhl. 01, 230,7 ferm., mhl. 02, 230,7 ferm. 
Samtals: 461,4 ferm., 1.565,6 rúmm. 
Gjald kr. 9.823 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 
10. Gerðarbrunnur 20-22  (05.056.404) 206055 Mál nr. BN049836 

181173-4679 Kristján Hörður Steinarsson, Víkurbakki 22, 109 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja 1,9-2,2 metra háan steinsteyptan stoðvegg á lóðamörkum 
við Úlfarsbraut við hús á lóð nr. 20-22 við Gerðarbrunn. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
11. Grandagarður 15-37  (01.115.001) 100045 Mál nr. BN049692 

450187-2089 Tilefni ehf., Þórunnartúni 2, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að innrétta kökuhús í flokki I teg. ? í verbúð nr. 19 á lóð nr. 15-37 
við Grandagarð. 
Erindi fylgir leigusamningur við Faxaflóahafnir dags. í maí 2015, óundirritaður og 
minnisblöð frá hönnuði dags. 30. júlí og 17. ágúst 2015. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda heilbrigðiseftirlits á umsóknarblaði. 

 
12. Grensásvegur 12  (01.295.406) 103853 Mál nr. BN048915 

440612-1050 Hraunbrekka ehf., Fýlshólum 6, 111 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja inndregna hæð ofan á mhl. 01 og innrétta í honum 24 
íbúðir í húsi á lóð nr. 12 við Grensásveg. 
Meðfylgjandi eru skýringar sem sendar voru í tölvupósti 24. júlí 2015. 
Meðfylgjandi eru umsagnir skipulagsfulltrúa dags. 15. ágúst 2014 og 22. janúar 2015. 
Stækkun mhl. 01: 558,3 ferm., 1.863,4 rúmm. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 
Málinu vísað til skipulagsfulltrúa til ákvörðunar um grenndarkynningu.  
Vísað er til uppdrátta nr. A.01.1B, 6 og 7. Síðast breytt 13. ágúst 2015. 

 
13. Grensásvegur 13  (01.465.001) 105680 Mál nr. BN049368 

621101-5010 Útlitslækning ehf, Stigahlíð 45-47, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta eignarhluta 0301 úr skrifstofum í lækna- og 
tannlæknastofur í húsinu á lóð nr. 13 við Grensásveg.  
Samþykki meðeigenda ódags. fylgir. 
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Gjald kr. 9.823 + 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
14. Grettisgata 19B  (01.172.229) 101483 Mál nr. BN049855 

630513-1460 Lantan ehf., Borgartúni 27, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að innrétta kaffistofu starfsfólks í Sandholtsbakaríi á 1. hæð í húsi á 
lóð nr. 19B við Grettisgötu. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
15. Hafnarstræti 19  (01.118.503) 100099 Mál nr. BN048059 

501298-5069 Sjöstjarnan ehf., Rafstöðvarvegi 9, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja hótel í flokki V með 50 herbergjum sem verður tengt við 
hús á lóðinni í Hafnarstræti 17, sótt er um að rífa húsið vegna bágs ástands á 
steypuvirki og byggja nýbyggingu þar sem frontur að Hafnarstræti verður 
endurbyggður í núverandi mynd, steinsteypt og einangrað að innan, verslunarrými á 
jarðhæð með flötu þaki og verður 4. hæð inndregin Hafnarstrætismegin á lóð nr. 19 við 
Hafnarstræti . 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 24. október 2014 
fylgir erindinu ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 16. október 2014. 
Einnig fylgir greinargerð vegna hljóðvistar dags. í nóvember 2014, brunahönnun frá 
Mannvit dags. 2. febrúar 2015, útreikningur á varmatapi dags. 3. febrúar 2015, skýrsla 
um ástandsskoðun og prófanir frá Mannvit dags. 22. janúar 2015, minnisblöð frá 
verkfræðistofunni Hnit dags. 8. apríl, 18. júlí, 18. nóvember og 21. og 27. nóvember 
2014 og 20. janúar 2015, umsagnir Minjastofnunar Íslands dags. 9. september og 4. 
desember 2014 og 12. janúar og 9. febrúar 2015 og 23 febrúar, bréf frá skrifstofu eigna 
og atvinnuþróunar dags. 3. febrúar 2015, bréf frá verkfræðistofunni Hnit dags. 9. 
febrúar 2015, bréf frá hönnuði dags. 19. febrúar 2015 og umsögn fagrýnihóps 
byggingarfulltrúa dags. 20. mars 2015. Umsögn byggingarfulltrúa um niðurrif á 
Hafnarstræti 19 dags. 30. mars. 2015. 
Áður byggt skv. FMR 1.133,2 ferm., 3.696,0 rúmm.  
Niðurrif: 1.108,3 ferm., 3.645,0 rúmm.  
Stækkun alls 739,6 ferm., 3.066,5 rúmm. 
Stærðir nýs hús: 1.877,4 ferm. , 6.762,5 rúmm.  
Gjald kr. 9.500 + 9.823 
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. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi 
lóða. 
Með vísan til samþykktar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 22. maí 2013, skal 
lóðarhafi, í samráði við byggingarfulltrúa, setja upp skilti til kynningar á fyrirhuguðum 
framkvæmdum á byggingarstað. 
Í samræmi við samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs dags. 9. október 2013 skal 
vélknúinn þvottabúnaður vera til staðar á byggingarlóð sem tryggi að vörubílar og 
aðrar þungavinnuvélar verði þrifnar áður en þær yfirgefa byggingarstað. Samráð skal 
haft við byggingarfulltrúa um staðsetningu búnaðarins. 
Sérstakt samráð skal haft við yfirverkfræðing byggingarfulltrúa vegna jarðvinnu. 
Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni 
verður þinglýst eigi síðar en við fokheldi. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. Áskilið 
samþykki Vinnueftirlits ríkisins. 
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16. Haukdælabraut 62  (05.114.705) 214807 Mál nr. BN049848 
010160-5379 Haraldur Haraldsson, Stararimi 7, 112 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN049535, anddyri er minnkað, hús lækkað og 
þakkantur breytist í húsi á lóð nr. 62 við Haukdælabraut. 
Minnkun: XX ferm., XX rúmm.  
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
17. Háaleitisbraut 58-60  (01.284.401) 103735 Mál nr. BN049615 

510608-1270 Eignarhaldsfélagið Hnit ehf., Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík 
670988-1049 Húsfélagið Háaleitisbraut 58-60, Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík 
Sótt er um leyfi fyrir áður gerðri snyrtistofu í rými 0202, einnig er sótt um leyfi til að 
koma fyrir flóttasvölum á bakhlið, breyta gluggum við innhorn milli vestur og 
norðurálmu og gera skyggni á götuhlið að flóttasvölum með því að koma fyrir handriði 
þar á verslunarhúsi á lóð nr. 58 - 60 við Háaleitisbraut. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 14. ágúst 2015 
fylgir erindinu. 
Samþykki frá húsfélagsfundi dags. 9. júlí 2012 fylgir erindi. 
Gjald kr. 9.823 
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. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. 

 
18. Háaleitisbraut 68  (01.727.301) 107329 Mál nr. BN049120 

500310-0490 DAP ehf, Litlu-Tungu, 270 Mosfellsbær 
Sótt er um leyfi til að innrétta matvælavinnslu í geymslusvæði í kjallara rými 0003 og 
breyta fyrirkomulagi stafsmannaaðstöðu og ræstingu í húsinu á lóð nr. 68 við 
Háaleitisbraut. 
Gjald kr. 9.823 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. 

 
19. Hrannarstígur 3  (01.137.305) 100665 Mál nr. BN049786 

250664-3389 Herdís Ellen Gunnarsdóttir, Þjórsárgata 9a, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að setja svalir á vestur hlið, flytja eldhús á vesturhlið, fjarlægja 
veggi í íbúð 0101 og breikka hurð út í garð og síkka glugga undir svölum á íbúð 0001 í 
húsinu á lóð nr. 3 við Hrannarstíg. 
Samþykki meðeigenda fylgir dags. 2. júlí 2015. Umsögn burðarvirkishönnuðar 04. 
ágúst. 2015 
Gjald kr. 9.823 
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. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. 
Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni 
verður þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 
20. Hraunbær 102  (04.343.301) 111081 Mál nr. BN049851 
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490793-2759 Hraunbær 102 b,c,d,e,húsfélag, Hraunbæ 102c, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að klæða suðurhlið og austurgafl með báruklæðningu, endurnýja 
handrið og fyrirskrifa svalalokanir á fjölbýlishús B, C, D og E, sbr. erindi BN047748, 
sem var synjað 1.7. 2014, á lóð nr. 102 við Hraunbæ. 
Meðfylgjandi er ástandskönnun útveggja dags. 15.3. 2013. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Er til skoðunar hjá embætti byggingarfulltrúa. 

 
21. Hraunbær 113  (04.333.301) 111073 Mál nr. BN049744 

591072-0219 Vottar Jehóva, Sogavegi 71, 108 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að fjölga bílastæðum úr 41 stæði í 63 stæði við hús Votta Jehóva á 
lóð nr. 113 við Hraunbæ. 
Meðfylgjandi er bréf rekstrarnefndar dags. 14.7. 2015. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa. 

 
22. Hrísateigur 14  (01.360.204) 104519 Mál nr. BN049812 

430872-0289 Norðurey ehf., Fjarðarási 10, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja úr steinsteypu á þrem hæðum gistiheimili á lóð nr. 14 við 
Hrísateig. Jafnframt er erindi BN048858 dregið til baka. 
Stærðir brúttó: 1. hæð 196,3 ferm., 2. hæð 187,1 ferm., 3. hæð 185,1 ferm., Samtals 
568,5 ferm., 1.734 rúmm., 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda heilbrigðiseftirlits á umsóknarblaði. 

 
23. Hrísateigur 14  (01.360.204) 104519 Mál nr. BN049651 

430872-0289 Norðurey ehf., Fjarðarási 10, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að rífa einbýlishús á lóð nr. 14 við Hrísateig. 
Jafnframt er erindi BN048858 dregið til baka. 
Niðurrif: Fastanr. 201-8750 mhl.01, einbýlishús 244,5 ferm., 668 rúmm., mhl.02 
bílskúr: 41,4 ferm., 103,5 rúmm. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
24. Hverfisgata 61  (01.152.515) 101087 Mál nr. BN049762 

460212-1460 Hverfill ehf., Helluvaði 1, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta samþykktum teikningum og innrétta geymslur í suðurenda 
en vinnustofur í norðurenda kjallara fjölbýlishúss á lóð nr. 61 við Hverfisgötu. 
Erindi fylgir neikvæð fsp. BN048830 dags. 3. mars 2015. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
25. Jónsgeisli 37  (04.113.701) 189818 Mál nr. BN049708 

050368-4169 Ólafur Kárason, Jónsgeisli 37, 113 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja stoðveggi, tröppur og pall við einbýlishús á lóð nr. 37 við 
Jónsgeisla. 
Útskrift ur gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 31. júlí 2015 fylgir 
erindinu, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 27. júlí 2015. 
Einnig fylgir samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóðar dags. 14. ágúst 2015. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 



 

 12

 
26. Kistuhylur 4  (04.26-.-99) 110979 Mál nr. BN049850 

570480-0149 Reykjavíkurborg - eignasjóður, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að rífa forskalað timburhús sem er mhl. 24 í Árbæjarsafni á loð nr. 4 
við Kistuhyl. 
Bréf frá Minjastofnun Íslands dags. 6. nóvember 2014. 
Stærð hús. 57 ferm. 
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. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. 

 
27. Kjalarvogur 5  (01.424.401) 178219 Mál nr. BN049852 

440598-2189 Sölufélag garðyrkjumanna ehf, Brúarvogi 2, 104 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta áður samþykktu erindi BN049070, þannig að hæð 
viðbyggingar minnkar 0205 og 0206 við hús á lóð nr. 5 við Kjalarvog. 
Minnkun frá áður samþykktu erindi er: 6,4 ferm., 165,5 rúmm.  
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda eldvarnaeftirlits á umsóknarblaði. 

 
28. Klapparberg 1  (04.671.101) 112117 Mál nr. BN049845 

311049-4029 Margrét Þ Blöndal, Klapparberg 1, 111 Reykjavík 
160746-2709 Sigurjón Finnsson, Klapparberg 1, 111 Reykjavík 
Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum breytingum þar sem tekið er í notkun óútgrafið rými 
í kjallara sem tengist bílskúr og 1. hæð með hringstiga í húsi á lóð nr. 1 við 
Klapparberg. 
Stækkun: XX ferm., XX rúmm.  
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
29. Klapparstígur 30  (01.171.108) 101374 Mál nr. BN049857 

671106-0750 Þingvangur ehf., Hlíðasmára 9, 201 Kópavogur 
Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN048637, m. a. breytist stærð stigahúss, stigi í 
verslun er færður og salarhæðir og gluggar breytast í íbúðar og atvinnuhúsi á lóð nr. 30 
við Klapparstíg. Breyting á stærðum: XXX 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
30. Kristnibraut 2-12  (04.122.501) 186848 Mál nr. BN049730 

480302-2810 Kristnibraut 2-12,húsfélag, Kristnibraut 6, 113 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta uppbyggingu á þaki, einangrun, þakhalla, pappalögn og 
niðurföllum á fjölbýlishúsi á lóð nr. 2-12 við Kristnibraut, 
Gjald kr. 9.923 
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. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 
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31. Laugateigur 36  (01.365.107) 104674 Mál nr. BN049375 
040886-2149 Arnór Gíslason, Laugateigur 36, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að setja svalir framan við kvist á suðurhlið og lyfta þaki sitt hvorum 
megin við hann ásamt breytingum á innra fyrirkomulagi í íbúðarhúsi á lóð nr. 36 við 
Laugateig. 
Meðfylgjandi er samþykki meðlóðarhafa. Einnig útskrift úr gerðabók 
embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 15. maí 2015 og umsögn 
skipulagsfulltrúa dags. 13. maí 2015. 
Stækkun: 4,1 rúmm., eftir stækkun 815,7 rúmm. 
Flatarmál stækkar ekki, er 284,7 ferm. 
Gjald kr. 9.823 
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. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. 
Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni 
verður þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 
32. Laugavegur 18  (01.171.501) 101417 Mál nr. BN045273 

481004-2680 Kaupangur eignarhaldsfélag ehf., Laugavegi 18, 101 Reykjavík 
650909-0460 S.L. Kaffi ehf., Ásakór 6, 203 Kópavogur 
Sótt er um leyfi til að breyta notkun rýmis á annarri hæð úr veitingastað í flokki I í 
flokk II í húsinu á lóðinni nr. 18 við Laugaveg. 
Útskrift úr gerðabók embættis afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 13. desember 2013 
fylgir erindinu ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 12. desember 2013.Bréf hönnuðar 
dags. 26. nóvember 2013 og 24. febrúar 2015. Bréf um sorp losun dags. 11 febrúar 
2014 og þinglýst yfirlýsing um afnot af sorptunnum dags. 15 júli 2013 fylgir. 
Gjald kr. 8.500 + 9.823 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. 

 
33. Laugavegur 34A  (01.172.216) 101471 Mál nr. BN049853 

630513-1460 Lantan ehf., Borgartúni 27, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að innrétta heilsurækt í rými þar sem áður var starfsmannaaðstaða 
og til að breyta fyrirkomulagi innveggja í bakaríi á 1. hæð í hóteli á lóð nr. 34A við 
Laugaveg. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
34. Laugavegur 34B  (01.172.217) 101472 Mál nr. BN049856 

630513-1460 Lantan ehf., Borgartúni 27, 105 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að innrétta kaffistofu starfsfólks, sjá erindi BN049378, í rými 0003 í 
kjallara húss á lóð nr. 34B við Laugaveg. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
35. Laugavegur 51  (01.173.024) 101511 Mál nr. BN048149 

030182-2009 Jens Beining Jia, Laugavegur 51, 101 Reykjavík 
581200-2770 STS ISLAND ehf, Hafnargötu 30, 230 Keflavík 
Sótt er um leyfi til að byggja svalir og geymslur á bakhlið og innrétta tvær íbúðir á 3. 
hæð húss á lóð nr. 51 við Laugaveg. 
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Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 26. september 2014 
fylgir erindinu ásamt fyrri umsögn skipulagsfulltrúa dags. 31. janúar 2014. 
Einnig afrit af fundargerð húsfélags dags. 21. mars 2014. 
Gjald kr. 9.500 
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. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. 
Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni 
verður þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 
36. Laugavegur 84  (01.174.302) 101638 Mál nr. BN049707 

151133-6819 Arnar Moubarak, Kjartansgata 9, 105 Reykjavík 
460913-0470 GEK ehf., Köldulind 4, 201 Kópavogur 
Sótt er um leyfi til að innrétta veitingahús í flokki II fyrir 20 gesti á 1. hæð íbúðar- og 
atvinnuhúss á lóð nr. 84 við Laugaveg. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 21. ágúst 2015 
fylgir erindinu ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 19. ágúst 2015. 
Einnig fylgir leigusamningur dags. 6. desember 2014, óundirritaður. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
37. Lindarsel 9  (04.928.105) 112771 Mál nr. BN049840 

200431-3919 Jón Lárus Sigurðsson, Lindarsel 9, 109 Reykjavík 
051251-4749 Sif Sigurvinsdóttir, Lindarsel 9, 109 Reykjavík 
020378-4689 Sigurvin Lárus Jónsson, Lindarsel 9, 109 Reykjavík 
Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum breytingum þar sem tekið er í notkun óútrafið rými í 
á neðri hæð, komið er fyrir hringstiga upp á efri hæð, komið er fyrir gluggum austan og 
sunnan megin á neðri hæð, komið fyrir svölum á einbýlishúsinu og minnkaður er mhl. 
02 garðskáli á lóð nr. 9 við Lindarsel. 
Stækkun: XX ferm., XX rúmm.  
Minnkun XX Ferm., XX rúmm. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
38. Nauthólsvegur 50  (01.619.601) 106641 Mál nr. BN049825 

630306-0350 Iceeignir ehf, Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi fyrir breytingum á erindi BN049297, samþ. 19. maí 2015, sem felast í 
tilfærslu á steyptum veggjum í hjóla- og sorpgeymslu á lóð nr. 50 við Nauthólsveg. 
Gjald kr. 9.823 
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. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. 
Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni 
verður þinglýst eigi síðar en við fokheldi. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. 

 
39. Njörvasund 10  (01.411.501) 105027 Mál nr. BN049418 

110661-2159 Margrét Herdís Einarsdóttir, Njörvasund 10, 104 Reykjavík 
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Sótt er um leyfi til að hækka og byggja mænisþak á bílskúr sbr. fyrirspurn. BN048950 
dags. 17.3. 2015 og samanber leiðbeiningar í jákvæðri umsögn skipulagsfulltrúa dags. 
4.3. 2015, sömuleiðis til að byggja verönd með skjólveggjum og heitum potti með 
öryggisloki á lóð nr. 10 við Njörvasund. 
Tillagan var grenndarkynnt frá 5. júní 2015 til og með 3. júlí 2015. Eftirtaldir aðilar 
sendu athugasemdir: Jens Fylkisson og Haukur Jensson dags. 7. júní 2015. Einnig er 
lagt fram samþykki 17 hagsmunaaðila mótt. 18. júní 2015 og umsögn skipulagsfulltrúa 
dags. 11. ágúst 2015. 
Meðfylgjandi er samþykki meðeiganda dags. 12.5. 2015 og umsögn skipulagsfulltrúa 
dags. 4.3. 2015. 
Stækkun 22,5 rúmm., flatarmál óbreytt. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
40. Norðurgarður 1  (01.112.201) 100030 Mál nr. BN049729 

541185-0389 HB Grandi hf., Norðurgarði 1, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum breytingum frá áður samþykktu erindi BN048201 
þannig að reyklosunarlúgur eru stækkaðar, þakefnum breytt í byggingarlýsingu, nýir 
gluggar og loftrist komi á frystivélahúsið ásamt breytingum innandyra í húsi á lóð nr. 1 
við Norðurgarð. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda heilbrigðiseftirlits á umsóknarblaði. 

 
41. Nönnugata 7  (01.186.615) 102311 Mál nr. BN049761 

480205-0810 Magnhús ehf., Bíldshöfða 14, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi á 1. hæð, skipta íbúð 0101 í tvær og breyta 
skipulagi geymslna í rishæð í fjöleignahúsi á lóð nr. 7 við Nönnugötu. 
Gjald kr. 9.823 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni 
verður þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 
42. Rafstöðvarvegur 20  (04.26-.-85) 110965 Mál nr. BN049700 

551298-3029 Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
501213-1870 Veitur ohf., Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum breytingum, m. a. hefur fyrirkomulagi í eldhúsi verið 
breytt, bar færður og hringstigi í kjallara hefur verið fjarlægður í félagsheimili OR á lóð 
nr. 20 við Rafstöðvarveg. 
Gjald kr. 9.823 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. 

 
43. Ránargata 9A  (01.136.204) 100540 Mál nr. BN049409 

020950-3909 Sólveig Guðmundsdóttir Karlsson, Ránargata 9a, 101 Reykjavík 
Sótt er um samþykki á áður gerðri íbúð á 1. hæð/jarðhæð og til að stækka garðskýli þar 
sem verða geymslur fyrir íbúðir hússins, einnig að gera nýjan glugga á 1. hæð 
norðurhliðar á fjölbýlishúsi á lóð nr. 9A við Ránargötu. Stærðir: XXX 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 
Grenndarkynningu ólokið. 
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44. Saltvík 125744  (00.064.000) 125744 Mál nr. BN049747 
600667-0179 Stjörnugrís hf., Vallá, 116 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að breyta áður samþykktu erindi BN048095 þannig að komið verður 
fyrir þremur nýjum viðbyggingum sem nota á sem geymslur, þaki yfir loftpressur og 
kælidælu við vestur og ausur hlið hússins á lóðinni Saltvík 125744  
Stækkun rými 0118, 0119 og 0120: 123,5 ferm., 432,0 rúmm. 
Gjald kr. 9.823 
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. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. 

 
45. Síðumúli 17  (01.293.205) 103812 Mál nr. BN049174 

650973-0119 Ís-spor ehf, Síðumúla 17, 108 Reykjavík 
500310-0490 DAP ehf, Litlu-Tungu, 270 Mosfellsbær 
Sótt er um leyfi til að stækka veitingastað í flokki I í rými 0101 með því að taka hluta 
af rými 0105, koma fyrir tveimur salernum annað með aðgengi fyrir alla og fjölga 
gestum um 12 þannig að gestafjöldi verður 30 gestir í húsinu á lóð nr. 17 við Síðumúla. 
Samþykki meðeigenda dags 16. júní 2015 fylgja  
Gjald kr. 9.823 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. Áskilið 
samþykki Vinnueftirlits ríkisins. 

 
46. Sjafnargata 3  (01.196.012) 102640 Mál nr. BN049121 

190569-5519 Aðalheiður Magnúsdóttir, Sjafnargata 3, 101 Reykjavík 
130966-5279 Sigurbjörn Þorkelsson, Bretland, Sótt er um leyfi til að reisa viðbyggingu 
norðan megin þannig að bílskúr er rifinn og útbúin er vinnustofa sem verður tengd 
kjallara hússins á lóð nr. 3 við Sjafnargötu. 
Einnig er lagður fram tölvupóstur Rögnu Kristjánsdóttur dags. 5. júní 2015 þar sem 
óskað er eftir framlengingu á athugasemdarfresti vegna yfirstandandi 
grenndarkynningar. Jafnframt er lagt fram bréf Óskars Jónssonar dags. 10. maí 2015 
þar sem tekið er jákvætt í nýjar framkvæmdir. Erindi var grenndarkynnt frá 11. maí til 
og með 15. júní 2015. Eftirtaldir aðilar sendu athugasemdir: Samtök íbúa við 
Sjafnargötu og Freyjugötu, samtals 29 aðilar mótt. 15. júní 2015. Einnig er lögð fram 
umsögn skipulagsfulltrúa dags. 14. ágúst 2015. 
Bréf frá hönnuði dags. 24. mars 2015 og umsögn burðarvirkishönnuðar dags. 23. mars 
2015 fylgja erindinu. 
Niðurrif bílskúrs er: 18,2 ferm., 45,5 rúmm. Stærð viðbyggingar er: 54,5 ferm., 179,7 
rúmm.  
Gjald kr. 9.823  
Synjað. 
Samanber umsögn skipulagsfulltrúa dags. 14. ágúst 2015. 

 
47. Skaftahlíð 38  (01.274.203) 103641 Mál nr. BN049772 

200557-2049 Þórir Jósef Einarsson, Skaftahlíð 38, 105 Reykjavík 
Sótt er um samþykki á íbúð í risi og á þegar gerðum breytingum í fjölbýlishúsi á lóð nr. 
38 við Skaftahlíð. 
Meðfylgjandi er samþykki meðeigenda. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 
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48. Skildinganes 2  (01.671.211) 213787 Mál nr. BN049789 
561299-4129 Columbus Classis ehf., Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja staðsteypt einbýlishús klætt með lerki á tveimur hæðum 
með innbyggðri bílgeymslu á lóð nr. 2 við Skildinganes. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 21. ágúst 2015 
fylgir erindinu ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 20. ágúst 2015. 
Stærð: 170,3 ferm., 567,1 rúmm. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði og umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 20. ágúst 
2015. 

 
49. Skipasund 88  (01.412.106) 105054 Mál nr. BN049576 

120385-3649 Silja Rut Thorlacius, Skipasund 88, 104 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að fjarlægja forskalningu og klæða með bárujárni hús á lóð nr. 88 
við Skipasund. 
Umsögn burðarvirkishönnuðar dags. 5. ágúst 2015 og samþykki meðeigenda á á 
teikningu dags. 30. júní 2015 fylgir 
Gjald kr. 9.823 
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. 2.4.7 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 
112/2012. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 
50. Skipholt 50C  (01.254.101) 103467 Mál nr. BN049854 

690703-2380 Bókaútgáfan Salka ehf, Skipholti 50C, 105 Reykjavík 
650106-2880 Jógasetrið ehf, Kríunesi 8, 210 Garðabær 
Sótt er um leyfi til að innrétta jógastöð á 1. hæð í húsi á lóð nr. 50c við Skipholt. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
51. Skólavörðustígur 24  (01.181.206) 101760 Mál nr. BN049824 

660411-1350 H.G.G. - Fasteign ehf., Sómatúni 6, 600 Akureyri 
Sótt er um leyfi fyrir ýmsum breytingum, innan húss og utan, m.a. taka upp loft, færa 
inngang, breyta gluggum og hurðum og koma fyrir þakglugga í einbýlishúsi á lóð nr. 
24 við Skólavörðustíg. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 21. ágúst 2015 
fylgir erindinu ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 20. ágúst 2015. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
52. Sóltún 6  (01.233.501) 211565 Mál nr. BN049782 

430694-2199 Waldorfleikskólinn Sólstafir, Grundarstíg 19, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja Waldorf leik- og grunnskólann Sólstafi úr steinsteypu á 
einni hæð með timburþaki á lóð nr. 6 við Sóltún. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 21. ágúst 2015 
fylgir erindinu. 
Stærðir: 
Núverandi færanlegar kennslustofur brúttó, 378 ferm., 1.190,9 rúmm. 
Nýbygging brúttó, 333,3 ferm., 1.306,7 rúmm. 
Samtals á lóð: 711,3 ferm., 2.497,6 rúmm. 
Lóð 11.235 ferm., nhl. 0,06 
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Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
53. Sólvallagata 41  (01.139.104) 100751 Mál nr. BN049846 

180653-7329 Inga Rósa S Joensen, Sólvallagata 41, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að stækka kvist og gera svalir á norðurhlið rishæðar fjölbýlishúss á 
lóð nr. 41 við Sólvallagötu. 
Lögð er fram umsögn skipulagsfulltrúa v/fsp. BN049299 dags. 13. maí 2015 og erindi 
fylgir samþykki meðlóðarhafa dags. 13. ágúst 2015. 
Stækkun: 13,8 rúmm. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 
 

54. Stórhöfði 34-40  (04.073.101) 110547 Mál nr. BN049844 
460514-1340 Stórhöfði 34 ehf., Stórhöfða 34-40, 110 Reykjavík 
560192-2319 Eykt ehf., Stórhöfða 34-40, 110 Reykjavík 
Sótt er um leyfi fyrir bráðabirgðabyggingaleyfi til að byggja kalt opið lagerskýli á lóð 
nr. 34 - 40 við Stórhöfða. 
Stærð B-rými: 560,0 ferm., 3.080 rúmm.  
Gjald kr. 9.823 
Synjað. 
Samræmist ekki deiliskipulagi. 

 
55. Vatnagarðar 38  (01.407.902) 104958 Mál nr. BN049803 

540400-2290 ALP hf., Vatnsmýrarvegi 10, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að byggja þjónustubygginu úr samlokueiningum úr stáli á tveimur 
hæðum með kjallara sem hýsa á móttöku bílaleigu, skrifstofur, þvottastöð, 
viðgerðarverkstæði og geymslur í húsinu á lóð nr. 38 við Vatnagarða. 
Samþykki aðliggjandi lóðar dags. 12. ágúst 2015 fylgir. 
Stærðir húss er: 993,9 ferm. 4.613,5 rúmm. 
Gjald kr. 9.823 
Frestað. 
Vísað til athugasemda á umsóknarblaði. 

 
56. Vesturhlíð 7  (01.768.401) 107477 Mál nr. BN049758 

520690-1749 Jón Pétursson ehf, Bjarkargötu 4, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum millipalli rými 0112 í húsinu á lóð nr. 7 við 
Vesturhlíð. 
Stærð millipalls er: 29,6 ferm. 
Gjald kr. 9.823 
Samþykkt. 
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. 

 
57. Þingholtsstræti 16  (01.180.010) 101674 Mál nr. BN049709 

551007-0220 1904 ehf., Þingholtsstræti 16, 101 Reykjavík 
061159-2319 Arnór Víkingsson, Þingholtsstræti 16, 101 Reykjavík 
Sótt er um leyfi til að endurbyggja og hækka lítillega garðskála við einbýlishús á lóð nr. 
16 við Þingholtsstræti. 
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 14. ágúst 2015 
fylgir erindinu ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 13. ágúst 2015. 
Einnig fylgir umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 5. ágúst og bréf hönnuðar dags. 21. 
ágúst 2015. 
Stækkun 11,4 rúmm. 
Gjald kr. 9.823 
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Frestað. 
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa. 

 
Fyrirspurnir 

 
58. B-Tröð 8  (04.765.408) 112490 Mál nr. BN049858 

030461-2749 Páll Kristján Svansson, Holtsgata 12, 101 Reykjavík 
Spurt er hvort leyfi fengist til að hækka um 1,5 metra hlöðuhluta hesthúss á lóð nr. 8 
við B- tröð. 
Erindi fylgir samþykki meðeigenda ódagsett. 
Frestað. 
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa. 

 
59. Elliðabraut 4-6  (04.772.301) 195949 Mál nr. BN049838 

020677-3929 Ásgeir Örn Hlöðversson, Logafold 27, 112 Reykjavík 
Fyrirspurn framsent til skipulagsfulltrúa.  

 
60. Langirimi 21-23  (02.546.803) 175689 Mál nr. BN049843 

100572-2499 Raimondas Macijauskas, Brekkubær 33, 110 Reykjavík 
Spurt er hvort leyft yrði að innrétta gististað fyrir 15 gesti í kjallara 
verslunarmiðstöðvar á lóð nr. 21-23 við Langarima. 
Nei. 
Samræmist ekki byggingarreglugerð. 

 
61. Lofnarbrunnur 18-20  (05.055.503) 206091 Mál nr. BN049835 

020787-2799 Viggó Júlíusson, Lofnarbrunnur 18, 113 Reykjavík 
250574-2909 Elmar Freyr Kristjánsson, Lofnarbrunnur 20, 113 Reykjavík 
Framsent 

 
62. Úlfarsbraut 84-94  (02.698.604) 205747 Mál nr. BN049839 

020677-3929 Ásgeir Örn Hlöðversson, Logafold 27, 112 Reykjavík 
Fyrirspurn framsent til skipulagsfulltrúa.  
 

Fleira gerðist ekki. 
Fundi slitið kl. 12:31 

 
Nikulás Úlfar Másson 

 
Sigrún Reynisdóttir Björn Kristleifsson 
Erna Hrönn Geirsdóttir Jón Hafberg Björnsson 
Óskar Torfi Þorvaldsson Eva Geirsdóttir 

 
 


