
1 

Afgreiðsla byggingarfulltrúa skv. viðauka 2.4 um 

embættisafgreiðslur byggingarfulltrúa við samþykkt um 

stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar 
 
Árið 2022, þriðjudaginn 22. nóvember kl. 10:20 fyrir  hádegi hélt byggingarfulltrúinn í 

Reykjavík 1189. fund sinn til afgreiðslu mála án staðfestingar skipulags- og samgönguráðs. 

Fundurinn var haldinn í fundarherberginu 2. hæð Borgartúni 12-14. Þessi sátu fundinn: Sigrún 

Reynisdóttir, Vífill Björnsson, Nikulás Úlfar Másson, Jón Hafberg Björnsson, Kristín Björg I. 

Sverrisdóttir og Snædís Karlsdóttir Bergmann. 

 

Fundarritari var Snædís Karlsdóttir Bergmann. 
 

Þetta gerðist: 
 

 

Nýjar/br. fasteignir 

 

1. Aðalstræti 10  (11.365.04) 100594 Mál nr. BN061703 
570480-0149 Reykjavíkurborg - eignasjóður, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN055993, þ.e. í stað gólfniðurfalla votrýma í kjallara 

verði vatnsskynjarar við gólf matshluta nr. 02, hús á lóð nr. 10 við Aðalstræti.  

Erindi fylgir yfirlit breytinga unnið á teikningu hönnuðar dags. 27. desember 2021. 

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda eldvarnaeftirlits. 

 

2. Arnarbakki 1-3  (46.322.01) 111860 Mál nr. BN061612 
570480-0149 Reykjavíkurborg - eignasjóður, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN059906, þ.e. forrými bókasafns breytt í aðstöðu 

námsráðgjafa í matshluta nr. 03, í húsi á lóð nr. 1-3 við Arnarbakka.  

Erindi fylgir bréf hönnuðar dags. 20. október 2022. 

Gjald kr.13.200 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 

 

3. Arnarhlíð 2  (16.295.02) 220839 Mál nr. BN061736 
550416-0770 NH eignir ehf., Suðurlandsbraut 4a, 108 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN048979 v/lokaúttektar þannig að þakgarður við 

íbúð 0415 er stækkaður, þakskýli 0470 er stækkað og áður beinir stigar þakgarða íbúða 

0475, 0476, 0477, 0478 og 0483 verða hringstigar á fjölbýlishúsum á lóð nr. 2 við 

Arnarhlíð. 

Erindi fylgir yfirlit breytinga og bréf hönnuðar dags. 1. nóvember 2022. 

Gjald kr. 13.200 

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. 
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4. Álftahólar 4-6  (46.426.01) 111912 Mál nr. BN061616 
460411-0760 Snorri ehf, Skógarási 8, 221 Hafnarfjörður 

Sótt er um leyfi til að setja svalaskýli á allar svalir og nýklæða suðurhlið matshluta nr. 

02 og 03, húsa nr. 4 og 6 á lóð nr. 2-8 við Álftahóla.  

Erindi fylgir bréf breytinga dags. 16. september 2022, afrit umsagnar skipulags vegna 

fyrirspurnar umsækjanda dags. 6. maí 2022 og afrit skýrslu ráðgjafar vegna 

viðhaldsskoðunar dags. 2. febrúar 2021. 

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 

 

5. Bíldshöfði 2  (40.592.01) 110568 Mál nr. BN061693 
411003-3370 N1 ehf., Dalvegi 10-14, 201 Kópavogur 

Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi rýmis 0101 að hluta, þ.e. fyrirkomulag og 

innréttingar verslunar og lagers, komið fyrir nýjum rekstri veitingasölu í stað þess sem 

áður var, í flokki I, teg. c, veitingastofa og greiðasala, ný uppþvottaaðstaða, óbreytt 

fyrirkomulag starfsmannaaðstöðu sem er samnýtt í matshluta nr. 01, í húsi á lóð nr. 2 við 

Bíldshöfða.  

Erindi fylgir yfirlit breytinga unnið á afriti samþykkts aðaluppdráttar erindis BN037859. 

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 

 

6. Borgartún 24  (01.221.1) 102800 Mál nr. BN061698 
650908-0310 EE Development ehf., Pósthólf 8052, 128 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN057713, þ.e. bætt er við svölum/þaksvölum við 

íbúð 05-0702, innra skipulagi kjallara og 1. hæð breytt að hluta, inngangshurð 

sorpgeymslu færð, fjölgað þrepum í stiga milli 1. og 2. hæðar, fallið frá setlaugum á 

svölum íbúða 0405, 0505 og 0610 en lagnaleiðir og burðarvirki setlauga heldur sér, 

uppbygging byggingarhluta í byggingarlýsingu, skráning og eignarhald geymslna auk 

breytinga á klæðningu að hluta og skipulag á inngarði öllum, í húsi í matshluta nr. 5 á 

lóð nr. 24 við Borgartún.  

Stærð eftir breytingu: 9.293,9 ferm., 28.224,1 rúmm. 

Stækkun frá erindi BN057713: 23,6 ferm., 84,4 rúmm. 

Erindi fylgir greinargerð brunahönnuðar, útgáfa 3.0, dags. 18. maí 2021 og yfirlit 

breytinga unnið á samþykktum aðaluppdráttum erindis BN057713. 

Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 18. nóvember 2022 

fylgir erindi, ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 21. nóvember 2022. 

Gjald kr.13.200 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 

7. Borgartún 29  (12.181.03) 102775 Mál nr. BN061754 
590410-0390 ROGA ehf., Grandagarði 7, 101 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta úr kaffisölu, flokki I, tegund e, í veitingastað, flokki II, 

tegund ? á svæði  V5 í mathöll í húsi á lóð nr. 29 við Borgartúni.  

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 
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8. Borgartún 34-36  (01.232.002) 102918 Mál nr. BN061723 
Gunnar Sigurðsson, Tómasarhagi 27, 107 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að rífa verkstæðis- og iðnaðarbyggingar vegna uppbyggingar á lóð nr. 

34-36 við Borgartún. 

Erindi fylgir bréf hönnuðar dags. 11. október 2022, umsögn um greiðsluhæfi dags. 12. 

október 2022. 

Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa 18. nóvember 2022 

fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags 18. nóvember 2022. Einnig fylgir bréf 

skipulagsfulltrúa dags. 21. nóvember 2022. 

Niðurrif: 

F2010046, merkt 01 0101, verkst/gistiherbergi 1.712,1 ferm. 

F2010045, merkt 01 0102 verkstæði, 527,9 ferm. 

F2010048, merkt 04 0101 iðnaður, 902,1 ferm. 

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa. 

 

9. Borgartún 41  (13.491.01) 104109 Mál nr. BN061778 
470918-0980 Miðborg F íbúðir ehf., Hagasmára 3, 201 Kópavogur 

Sótt er um leyfi til að byggja 3 til 6 hæða steinsteypt fjölbýlishús með 115 íbúðum í sjö 

stigahúsum, einangruð og klædd að utan á bílakjallara sem er sameiginlegur með 

aðliggjandi lóðum á lóð nr. 41 við Borgartún. 

Erindi fylgir greinargerð um einangrun, greinargerð um aðgengi og greinargerð um 

öryggismál, greinargerð um hljóðvist frá Myrra dags.10. nóvember 2022 og 

brunahönnun frá Örugg, dags. 17. nóvember 2022. 

Stærð, A-rými:  12.195,9 ferm., 39.729,9 rúmm. 

A-rými, svalir:  112,7 ferm. 

B-rými:  3.116,7 ferm. 

Samtals  15.692,3 ferm., 41.121,5 rúmm. 

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. Málið er til umfjöllunar hjá skipulagsfulltrúa. 

 

10. Borgartún 8-16A  (12.201.07) 199350 Mál nr. BN061710 
Sigurður Einarsson, Sólberg 2, 221 Hafnarfjörður 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN060881 þannig að innra skipulag breytist á 8. og 

9. hæð verslunar- og skrifstofuhúss að Katrínartúni 2, á lóð nr. 8-16A við Borgartún. 

Erindi fylgir yfirlit breytinga. 

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda eldvarnaeftirlits. 

 

11. Bragagata 33  (01.186.216) 102245 Mál nr. BN061744 
Guðný Gústafsdóttir, Bragagata 33, 101 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að setja franskar svalir á suðurhlið 2. hæðar húss á lóð nr. 33 við 

Bragagötu. 

Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 18. nóvember 2022 

fylgir erindi, ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. x. nóvember 2022. 

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 
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12. Brautarholt 2  (12.412.01) 103019 Mál nr. BN061630 
670812-0810 Alma C ehf., Sundagörðum 8, 104 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi, BN060340, þannig að í stað þess að gert er ráð fyrir 

tveimur 33 kg. gaskútum verða þeir sex, fyrir kaffihúsið í fl. II tegund E í rými 0101 í 

húsi á lóð nr. 2 við Brautarholt.  

Gjald kr. 13.200 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 

13. Brautarholt 6  (01.241.204) 103022 Mál nr. BN060766 
540269-6459 Ríkissjóður Íslands, Vegmúla 3, 108 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi og útliti, innrétta 6 íbúðir á 2. hæð, innrétta 

geymslur í austurhluta 1. hæðar,  breyta gluggum á báðum hliðum, gera  svalir á götuhlið 

og gera flatt þak á bakhús og gera þar svalir og aðkomu fyrir íbúðir á 2. hæð húss á lóð 

nr. 6 við Brautarholt. 

Erindi fylgir yfirlit breytinga, minnisblað um brunahönnun dags. 11. apríl 2022 og tp. frá 

skipulagsfulltrúa dags. 9. nóvember 2022. 

Einnig:   

Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 9. maí 2022 , ásamt 

umsögn skipulagsfulltrúa dags. 9. maí 2022 og bréf skipulagsfulltrúa dags. 10. maí 2022. 

Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 18. ágúst  2022, 

ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 18. ágúst 2022 og bréf skipulagsfulltrúa dags. 19. 

ágúst 2022. 

Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa 13. október 2022 ásamt 

umsögn skipulagsfulltrúa dags 11. október 2022 og bréf skipulagsfulltrúa dags. 14. 

október 2022. 

Gjald kr. 12.600 

Frestað. 

Málinu vísað til skipulagsfulltrúa til ákvörðunar um grenndarkynningu. Vísað til 

uppdrátta 1.1-01, 1.1-02, 1.1-03, 1.1-04, 1.1-05 dags. 15. júní 2022 síðast breytt 15. 

nóvember 2022. 

 

14. Brautarholt 6  (12.412.04) 103022 Mál nr. BN061729 
670502-3090 XO eignarhaldsfélag ehf, Hátúni 2B, 105 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN055618 v/lokaúttektar þannig að brunamerkingum 

er breytt, skjólveggjum á suðurhlið er fækkað og texta um algilda hönnun í 

byggingarlýsingu er breytt í húsi á lóð nr. 6 við Brautarholt. 

Erindi fylgir yfirlit breytinga og  bréf hönnuðar dags. 8. nóvember 2022. 

Gjald kr. 13.200 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 
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15. Brekknaás 2  (04.72) 233075 Mál nr. BN061534 
490916-0670 Bjarg íbúðafélag hses., Kletthálsi 1, 110 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að byggja steinsteypt tveggja hæða fjölbýlishús, einangrað og klætt 

að utan með 12 íbúðum á lóð nr. 2 við Brekknaás. 

Stærð, A-rými: 884,1 ferm., 2.945,1 rúmm. 

B-rými:  223,5 ferm. 

Samtals:  1.107,6 ferm. 

Erindi fylgir greinargerð um hljóðvist dags. 26. september 2022, útreikningur varmataps 

dags. 24. september 2022 og greinargerð brunahönnuðar dags. 23. ágúst 2022. 

Einnig fylgir útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 13. 

október 2022 ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 14. október 2022. 

Gjald kr. 13.200 

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. 

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. Áskilin 

lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

Byggingarleyfi verður ekki gefið út fyrr en umsókn um byggingarleyfi fyrir djúpgáma 

verður samþykkt. 
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16. Brekknaás 4  (04.72) 233076 Mál nr. BN061535 
490916-0670 Bjarg íbúðafélag hses., Kletthálsi 1, 110 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að byggja steinsteypt, tveggja hæða fjölbýlishús  með 12 íbúðum, 

einangrað og klætt að utan á lóð nr. 4 við Brekknaás. 

Stærð, A-rými:  914,1 ferm., 2.585,3 rúmm.  

B-rými:  223,5 ferm. 

Erindi fylgir greinargerð um hljóðvist dags. 26. september 2022, útreikningur varmataps 

dags. 24. september 2022 og greinargerð brunahönnunar dags. 23. ágúst 2022. 

Einnig fylgir útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 13. 

október 2022 ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 14. október 2022. 

Gjald kr. 13.200 

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. 

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. Áskilin 

lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

Byggingarleyfi verður ekki gefið út fyrr en umsókn um byggingarleyfi fyrir djúpgáma 

verður samþykkt. 
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17. Brekknaás 8  (04.76) 233079 Mál nr. BN061536 
490916-0670 Bjarg íbúðafélag hses., Kletthálsi 1, 110 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að byggja steinsteypt, tveggja hæða fjölbýlishús með 12 íbúðum, 

einangrað og klætt að utan á lóð nr. 8 við Brekknaás. 

Stærð, A-rými:  614,1 ferm., 2.487 rúmm. 

B-rými:  223,5 ferm. 

Erindi fylgir greinargerð um hljóðvist dags. 26. september 2022, útreikningur varmataps 

dags. 24. september 2022 og greinargerð brunahönnunar dags. 23. ágúst 2022. 

Einnig fylgir útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 13. 

október 2022 ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 14. október 2022. 

Gjald kr. 13.200 

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. 

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. Áskilin 

lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

Byggingarleyfi verður ekki gefið út fyrr en umsókn um byggingarleyfi fyrir djúpgáma 

verður samþykkt. 

 

18. Brúnavegur 13  (13.510.01) 104174 Mál nr. BN061571 
410301-2290 Naustavör ehf., Brúnavegi Hrafnistu, 104 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN047035, inngangshurð að norðanverðu færð utar, 

brunamótstöðu tveggja hurða minnkuð í matshluta nr. 09, 10 og 11 í húsinu Jökulgrunn 

nr. 2-6 á lóð nr. 13 við Brúnaveg.  

Stækkun á matshlutum nr. 09, 10 og 11. 

Stærð eftir br. Mhl. 09: 397,6 ferm., 1.155,7 rúmm. 

Stærð eftir br. Mhl. 10: 392,8 ferm., 1.144,1 rúmm. 

Stærð eftir br. Mhl. 11: 397,6 ferm., 1.155,7 rúmm. 

Erindi fylgir yfirlit breytinga unnið á afriti aðaluppdráttar erindis BN047035 og bréf 

brunahönnuðar dags. 19. september 2022. 

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 

 

19. Drafnarstígur 3  (11.342.15) 100341 Mál nr. BN061617 

Þorsteinn Máni Hrafnsson, Kanada, Sótt er um leyfi fyrir áður gerðu niðurrifi mannvirkis, 

matshluta nr. 01, hús á lóð nr. 3 við Drafnarstíg.  

Stærð niðurrifs: 111,1 ferm., 251,0 rúmm. 

Erindi fylgir afrit bréfs eftirlitsdeildar v. stöðvun framkvæmda dags. 6. október 2022 og 

umsögn Minjastofnar Íslands dags. 27. júlí 2021. 

Gjald kr.13.200 

Staðfest. 
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20. Drafnarstígur 3  (11.342.15) 100341 Mál nr. BN061633 

Þorsteinn Máni Hrafnsson, Kanada, Sótt er um leyfi til að byggja einbýlishús á tveimur 

hæðum auk kjallara, steyptar undirstöður, kjallari og milliplata jarðhæðar, útveggir, 

milliplata efri hæðar og þak verði timbur og klætt bárujárni, á lóð nr. 3 við Drafnarstíg.  

Stærð húss: 215,4 ferm., 623,9 rúmm. 

Stækkun frá fyrri samþ. 0,0 ferm., +60,9 rúmm. 

Erindi fylgir umsögn Mínjastofnunar Íslands dags. 25. október 2022 og bréf hönnuðar 

dags. 31. október 2022. 

Niðurrif í óleyfi undir erindi BN061617. 

Erindi BN060047 er dregið til baka með tölvupósti dags. 21.11.2022. 

Gjald kr.13.200 

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. 

Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. 

Sérstakt samráð skal haft við yfirverkfræðing byggingarfulltrúa vegna jarðvinnu. Áskilin 

lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 

 

21. Eirhöfði 7  (04.034.001) 233296 Mál nr. BN061148 
480221-0950 Höfðakór ehf., Tónahvarfi 6P, 203 Kópavogur 

Sótt er um leyfi til að byggja steypt fjölbýlishús með 96 íbúðum, í fjórum byggingum 

ásamt bílgeymslu í einum matshluta, byggingarnar bera merkingu A-B-C og D og skiptist 

svo, í stigagangi A eru 21 íbúð á 4-6 hæðum, í stigagangi B eru 30 íbúðir á 7 hæðum, í 

stigangani C eru 28 íbúðir á 6 hæðum og í stigagangi D eru 17 íbúðir á 6 hæðum, 

geymslur, tæknirými og bílgeymsla er í kjallara matshluta nr. 01 og inngarði bygginga, 

öll þök húsa eru flöt og útveggir einangraðir og klæddir álklæðningu að utanverðu á lóð 

nr. 7 við Eirhöfða. 

Stærð: 14.357,8 ferm., 40.975,7 rúmm. 

Erindi fylgir greinargerð um aðgengi, einangrun, öryggismál og reiknuð U-gildi húsa 7A, 

7B, 7C og 7D, skráð þann 16. nóvember 2022, skýringa teikningar hönnuðar, afrit af 

teikningu skipulagi lóðar og greingerð um ábyrgðarsvið hönnuða. 

Erindi fylgir greinargerð brunahönnuðar dags. 17. nóvember 2022. 

Gjald kr.12.600 

Frestað. 

Vísað til athugasemda og er málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa. 

 

22. Fornhagi 1  (15.461.02) 106502 Mál nr. BN061701 
570480-0149 Reykjavíkurborg - eignasjóður, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að koma fyrir tveggja hæða bráðabirgðahúsnæði úr samsettum gámum 

við Hagaskóla, 16 kennslustofur, sérkennslustofa og félagsaðstaða í tveimur matshlutum 

á lóð nr. 1 við Fornhaga. 

Erindi fylgir greinargerð um hljóðvist dags. 24. október 2022. 

Mhl. 03:  1.370,3 ferm., 4.140,1 rúmm. 

Mhl. 04:  458 ferm., 1.431,2 rúmm. 

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda heilbrigðiseftirlits.  
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23. Fossaleynir 1  (24.561.01) 190899 Mál nr. BN061461 
521009-2170 Knatthöllin ehf., Hagasmára 1, 201 Kópavogur 

Sótt er um leyfi til að breyta skipulagi lóðar lítillega, þ.e. komið fyrir rafhleðslustæði, 

fjölgað hjólastæðum og uppfært bílastæðafyrirkomulag lóðar, jafnframt er sótt um að 

reisa hjólaskýli og koma fyrir útiveitingaaðstöðu fyrir 30 gesti á 1. hæð veitingastaðar í 

flokki II, teg. a., í matshluta nr. 01, hús á lóð nr. 1 við Fossaleyni.  

Stækkun 

B rými - Hjólaskýli: 36,3 ferm., 94,3 rúmm. 

Erindi fylgir yfirlit breytinga unnið á afritum aðaluppdrátta samþykktra erinda 

BN057316, BN055679 og BN053983. 

Gjald kr.13.200 

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. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 

24. Fossaleynir 1  (02.456.101) 190899 Mál nr. BN061782 
631288-7589 Ungmennafélagið Fjölnir, Fossaleyni 1, 112 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta tegund skiltis úr flettiskilti í LED-skilti, við húsi á lóð nr. 1 

við Fossaleyni.  

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa. 

 

25. Gullslétta 14  (34.533.404) 206646 Mál nr. BN061776 
700485-0139 Minjavernd hf., Koparsléttu 11, 162 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN037975 þannig að  tekið er niður skyggni og bætt 

við gluggum á austur gafli og innri breytingar á húsi á lóð nr. 14 við Gullsléttu. 

Millipallur, stækkun:  XX ferm. 

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 

 

26. Hagamelur 39-45  (15.260.04) 106072 Mál nr. BN061772 
430101-2420 Melabúðin ehf., Hagamel 39, 107 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að opna á milli fasteignar í mhl. 01 rými 0101 og mhl. 02 rými 0102 

ásamt því að bæta við kæli í mhl. 02 rými 0101 og færa starfsmannaaðstöðu þaðan í mhl. 

02 rými 0102 og bæta þar ræstiskáp með ræstivaski. 

Samþykki eigenda í mhl. 02 dags. 17. september 2022, umsögn byggingarverkfræðings 

á burðarþoli aðallega m.t.t hurðarops milli fasteignar dagsett 1. janúar 2022 og 

tækniupplýsingar er varða kæli-klefa og kæliblásara dagsett 1. júní 2022 hjálagt sem 

fylgirit. 

Gjald 13.200. 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 
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27. Háaleitisbraut 1  (12.521.01) 103444 Mál nr. BN061372 
570269-1439 Sjálfstæðisflokkurinn, Pósthólf 5296, 125 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi tannlæknastofu á þriðju hæð, rými 01-0301, 

s.s. sótthreinsirými breytt í búningsklefa, kaffistofa færð, röntgen rými endurinnréttað og 

loftræsing uppfærð, í húsi á lóð nr. 1 við Háaleitisbraut.  

Erindi fylgir ódagsett bréf umsækjanda vegna umsagnabeiðni er varðar Geislavarnir 

ríkisins og umsögn vinnueftirlitsins dags. 29. september 2022. 

Gjald kr. 12.600 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.  

 

28. Háaleitisbraut 58-60  (12.844.01) 103735 Mál nr. BN061510 
530199-2239 Ís-blóm - Orkidea ehf., Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík 

580121-2090 Fasteignafélagið Kvistur ehf., Tjarnargötu 4, 101 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að hliðra eignamörkum rýma 01-0103 og 01-0104 með færslu 

eldvarnaveggjar milli notkunareininga, jafnframt breyta snyrtingu og ræstingu í húsi á 

lóð nr. 58-60 við Háaleitisbraut. 

Erindi fylgir yfirlit breytinga unnið á afriti aðaluppdráttar erindis BN057961. 

Gjald kr.13.200 

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. 

Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.  

 

29. Hestháls 14  (04.321) 111032 Mál nr. BN061753 
621297-7759 DENGSI ehf., Bolholti 4, 105 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að reisa fimm skilti á borgarlandi sem reist verður á steyptri 

undirstöðu, auglýsingar sýndar beggja megin skiltis, annarsvegar í ljósakassa og 

hinsvegar með LED-skjá, staðsetning skilta eru, (1) milli Gullinbrú og Lokinhamra, (2) 

austan við Gullinbrú norðan við lóð nr. 1 við Fjallkonuveg, (3) austan við lóð nr. 1 við 

Lækjartorg, (4) norðvestur við lóð nr. 19 við Tryggvagötu og (5) við aðrein að Miklabraut 

vestan við lóð nr. 100 við Miklubraut, skilti tengd lóð nr. 14 við Hestháls.  

Skilti  

(1) Teikning: 1211347-000-CDR-1121 - Stærð : 3,3 ferm. standur: 0,225 rúmm. 

(2) Teikning: 1211347-000-CDR-1120 - Stærð : 3,3 ferm. standur: 0,225 rúmm. 

(3) Teikning: 1211347-000-CDR-1117 - Stærð : 3,3 ferm. standur: 0,225 rúmm. 

(4) Teikning: 1211347-000-CDR-1118 - Stærð : 3,3 ferm. standur: 0,225 rúmm. 

(5) Teikning: 1211347-000-CDR-1119 - Stærð : 3,3 ferm. standur: 0,225 rúmm. 

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa. 

 

30. Holtavegur 28  (13.861.01) 104939 Mál nr. BN061788 
690169-0889 KFUM og KFUK á Íslandi, Holtavegi 28, 104 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN060234, lagfæra skráningu, rýmisnúmer 

grunnmynda og leiðrétta stærðir í byggingarlýsingu á matshluta nr. 01, hús á lóð nr. 28 

við Holtaveg.  

Stærð: xx,x ferm., xx,x rúmm. 

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Lagfæra skráningu. 
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31. Höfðabakki 7  (40.704.01) 110680 Mál nr. BN061681 
701205-3240 HB 5-7 ehf., Höfðabakka 7, 110 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að hækka mæni og byggja milliloft í austurhluta, til að innrétta 

verslunar- og skrifstofurými til útleigu í vesturhluta og lagerhúsnæði með verslun og 

skrifstofu í austurhluta húss á lóð nr. 7 við Höfðabakka. 

Stækkun: 

Eftir stækkun, A rými:  11.768,3 ferm., 65.881,9 rúmm. 

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 

 

32. Karfavogur 54  (14.440.06) 105520 Mál nr. BN060849 
Árni Freyr Erlingsson, Karfavogur 54, 104 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til þess að breyta innra skipulagi íbúða, færa eignarhlald 0101 í 0001,  

bæta við herbergjum með því að færa eldhús í austurhluta íbúða og sameina stofur, 

innrétta baðherbergi fyrir íbúð 0001 í rými þar sem áður var geymsla, síkka glugga og 

gera hurð út á niðurgrafna verönd til suðurs  og reisa 1.8 m háa girðingu á lóðamörkum 

íbúðarhúss á lóð nr. 54 við Karfavog. 

Erindi fylgir samþykki aðliggjandi lóðarhafa vegna girðingar dags.  1. apríl 2022, 

umsögn  burðarvirkishönnuðar í tölvupósti dags. 30. mars 2022 og A4 afrit af innlögðum 

aðalteikningum dags. 5. apríl 2022. 

Gjald kr. 12.600 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Skilyrt 

er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni verði 

þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 

33. Klapparstígur 1-7  (11.522.01) 101020 Mál nr. BN061771 
520506-1790 Big Box ehf, Kambavaði 1, 110 Reykjavík 

Sótt er um leyfi að skipta í tvær eignir, mhl. nr. 18,  rými 0001 í tvö fasteinganúmerum 

0001 og 0002 í kjallara í húsi nr. 10 við Skúlagötu á lóð nr.1-7 við Klapparstíg.  

Fundagerð húsfélags með samþykki sex eiganda af  sjö sem mættu á fundinn sem haldinn 

var 25. október 2022 hjálagt sem fylgirit.  

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 

 

34. Klettagarðar 12  (13.203.01) 188311 Mál nr. BN059460 
620310-1070 Klettagarðar 12 ehf., Klettagörðum 12, 104 Reykjavík 

Sótt er um leyfi fyrir breytingum á erindi BN050975, um er að ræða breytingar á innra 

skipulagi og útliti á húsi á lóð nr. 12 við Klettagarða. 

Stærð leiðrétt úr 6.778,5 ferm., 50.155,5 rúmm. í 6.765,9 ferm., 49.730,2 rúmm., 

minnkun: 12,6 ferm., 425,3 rúmm. 

Erindi fylgir lýsing erindis með skýringarteikningum. 

Gjald kr.12.100 

Frestað. 

Lagfæra skráningu. 
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35. Koparslétta 4  (34.533.901) 204159 Mál nr. BN061725 
540504-4660 Fagverk verktakar ehf., Flugumýri 26, 270 Mosfellsbær 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN057033, að byggja við Mhl.02, stjórnstöð og 

geymslu, nýjan skúr sem verður mhl.11 sem hýsir stjórnkerfi og metanbúnað, nýjan 

stoðvegg við metanfleti og í nágrenni þeirra og stoðveggur við norðurlóðarmörk 

hækkaður á lóð nr. 4 við Koparsléttu. 

Stækkun viðbyggingar: 61,1 ferm., 197,6 rúmm. 

Mhl.11: 50,9 ferm., 144,7 rúmm. 

Gjald kr. 13.200 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 

36. Kringlan 4-12  (17.210.01) 107287 Mál nr. BN061777 
530117-0650 Reitir - verslun ehf., Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN060036 þannig að hæðarkótar á viðbyggingu eru 

uppfærðir, bætt við flóttstiga á suðurhlið og innra skipulagi er breytt í kvikmyndahúsi í 

Kringlunni á lóð nr. 4-12 við Kringluna. 

Erindi fylgir yfirlit breytinga. 

Gjald kr. 13.200 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 

37. Kringlan 4-12  (17.210.01) 107287 Mál nr. BN061775 
530117-0650 Reitir - verslun ehf., Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN061079 v/lokaúttektar þannig að innra skipulagi 

veitingastaðar V-02 er breytt og eignanúmer leiðrétt á Kringlutorgi á lóð nr. 4-12 við 

Kringluna. 

Erindi fylgir yfirlit breytinga. 

Gjald kr. 13.200 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 

38. Kuggavogur 2  (14.515.01) 225189 Mál nr. BN060984 
710817-0810 ÞG hús ehf., Lágmúla 7, 108 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN058761, fjölga matshlutum, innra skipulagi 

kjallara og bílakjallara breytt og fjölga bílastæðum um þrjú, jafnframt er um að ræða 

hliðrun á einstökum gluggum og innréttingum í húsi á lóð nr. 2 við Kuggavog.  

Stærð: + 5,0 ferm., -834,5 rúmm. 

Mhl. 01 - Súðarvogur 3 (hús E): 19 íbúðir, 2.175,1 ferm., 6.490,1 rúmm. 

Mhl. 02 - Dugguvogur 13 (hús A): 21 íbúðir, 2.584,5 ferm., 7.661,6 rúmm. 

Mhl. 03 - Dugguvogur 11 (hús B): 15 íbúðir, 1.507,7 ferm.,4.834,0 rúmm. 

Mhl. 04 - Dugguvogur 9 (hús C): 22 íbúðir, 2.599,4 ferm., 7.758,1 rúmm. 

Mhl. 05 - Kuggavogur 4 (hús D): 4 íbúðir, 1.654,8 ferm., 5.007,0 rúmm. 

Mhl. 06 - Kuggavogur 2 (Bílakjallari): 2.457,0 ferm., 7.758,1 rúmm. 

Mhl. 07 - Kuggavogur 2a (Djúpgámar): 40,0 ferm.,149,3 rúmm. 

Erindi fylgir yfirlit breytinga í kjallara unnið á afrit grunnmyndar samþykkt þann 23. 

febrúar 2021. 

Gjald kr.12.600 

Frestað. 

Lagfæra skráningu. 
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39. Langholtsvegur 115  (14.140.03) 105096 Mál nr. BN060077 
Páll Ásgeir Ásgeirsson, Langholtsvegur 115, 104 Reykjavík 

Rósa Sigrún Jónsdóttir, Langholtsvegur 115, 104 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að byggja yfir svalir fyrstu hæðar á vesturhlið húss á lóð nr. 115 við 

Langholtsveg. 

Stækkun er: 11,7 ferm., 30,5 rúmm. 

Erindi fylgir útgefið mæliblað dags. 23. september 2005. Samþykki meðeigenda dags. 

27. október 2021. 

Erindi fylgir bréf hönnuðar vegna frávika frá gildandi deiliskipulagi og athugasemdum 

SHS dags. 20. janúar 2022. 

Gjald kr. 12.100 

Frestað. 

Lagfæra skráningu. 

 

40. Laugavegur 28D  (01.172.209) 101464 Mál nr. BN059729 
680898-2869 Dómus ehf, Smyrlahrauni 1, 220 Hafnarfjörður 

Sótt er um leyfi til þess að setja kvisti á báðar þekjur þaks, og stál svalir á hverja hæð til 

suðurs, auka lofthæð kjallara auk þess sem endurbyggja á og betrumbæta á innviði í 

tengslum við viðhald í íbúðarhúsi á lóð nr. 28D við Laugaveg. 

Stækkun: 21,3 rúmm. 

Stærð eftir br.: 126,6 ferm., 327,2 rúmm. 

Erindi fylgir ódagsett fylgibréf eiganda. 

Einnig fylgir útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 10. 

september 2021, umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. október 2021 og bréf 

skipulagsfulltrúa dags. 13. september 2021, umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 12. 

janúar 2021, eignaskiptasamningur dags. 12. maí 1980 og  svör hönnuðar við 

athugasemdum dags. 8. júlí 2022. 

Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa 3. nóvember 2022 fylgir 

erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags 3. nóvember 2022. Einnig fylgir bréf 

skipulagsfulltrúa dags. 7. nóvember 2022.Erindi fylgir bréf og greinargerð umsækjanda 

dags. 14. september 2022. 

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. 

Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 

41. Laugavegur 33 33A33B  (11.721.18) 101454 Mál nr. BN059113 
710806-1360 Leiguíbúðir ehf., Laugavegi 39, 101 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta gluggum, fjarlægja múrhúð, gera svalir á vesturhlið 2. hæðar 

og á götuhlið 2. og 3. hæðar og færa til upprunalegs útlits hús á lóð nr. 33 33A 33B við 

Laugaveg. 

Erindi fylgir yfirlit breytinga, umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 22. mars 2021 og 

dags. 27. september 2021. 

Gjald kr. 12.100 

Frestað. 

Vísað til athugasemda eldvarnaeftirlits. 
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42. Laugavegur 35  (11.721.17) 101453 Mál nr. BN061781 
710806-1360 Leiguíbúðir ehf., Laugavegi 39, 101 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN059397, þ.e. breytingar gerðar á innra skipulagi 

íbúða 0203, 0303, 0210, 0309 og 0409, gluggar lækkaðir, fellt út eldvarnargler á annarri 

hæð á austurgafli, tæknirými og inntök færð, hjólageymsla minnkuð, verslunarrými 0206 

stækkað og svalir þess felldar út, aukin lofthæð í hluta geymslna, brunahönnun uppfærð 

og lyftustokkur steyptur á þakhæð, í húsi á lóð nr. 35 við Laugaveg.  

Stækkun: xx,x ferm., xx,x rúmm. 

Stærð eftir br.: 2.809,8 ferm., 8.294,1 rúmm. 

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 

 

43. Óðinsgata 5  (01.181.001) 101725 Mál nr. BN061684 
490216-2270 5S ehf., Hesthömrum 9, 112 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta brunalýsingu og koma fyrir nýjum svölum, 0207, á 

norðurhlið húss á lóð nr. 5 við Óðinsgötu.  

Umsögn Minjastofnunar Íslands dags 31. október 2022 fylgir erindi. 

Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 18. nóvember 2022 

fylgir erindi, ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 21. nóvember 2022. 

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 

 

44. Ránargata 4A  (01.136.014) 100517 Mál nr. BN061724 
Jónas Pétur Ólason, Mánabraut 5, 200 Kópavogur 

Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi hótels í flokki IV, teg. a, hótel, 29 

gistiherbergi eftir breytingu fyrir 62 gesti, þ.e. innra skipulagi allra hæða, fækkað um eitt 

gistiherbergi á 4. hæð, bætt starfsmannaaðstaða, fjölgað snyrtingum, bætt við 

líkamræktarherbergi og sauna, breytingar gerðar á brunatæknilegum atriðum, 

svalahandrið þaksvala hækkað á húsi á lóð nr. 4A við Ránargötu.  

Erindi fylgir yfirlit breytinga unnið á útgefnum aðaluppdráttum erindis BN054297. 

Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 18. nóvember 2022 

fylgir erindi, ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 21. nóvember 2022. 

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 

 

45. Silfratjörn 6  (50.524.04) 226823 Mál nr. BN061784 
640616-0910 Uglukvistur ehf., Góðakur 5, 210 Garðabær 

291273-4679 Sveinbjörn Sigurðsson, Góðakur 5, 210 Garðabær 

Sótt er um leyfi fyrir aðskildu byggingarleyfi vegna byggingarstjóraskipta frá erindi 

BN059104 fyrir hús nr. 6 á lóðinni 6-12 við Silfratjörn. 

Gjald kr.13.200 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 
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46. Silfratjörn 12  (50.524.04) 226823 Mál nr. BN061786 
640616-0910 Uglukvistur ehf., Góðakur 5, 210 Garðabær 

291273-4679 Sveinbjörn Sigurðsson, Góðakur 5, 210 Garðabær 

Sótt er um leyfi fyrir aðskildu byggingarleyfi vegna byggingarstjóraskipta frá erindi 

BN059104 fyrir hús nr. 12 á lóðinni 6-12 við Silfratjörn 

Gjald kr.13.200 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 

47. Skeifan 11  (14.621.01) 195597 Mál nr. BN061770 
690321-0920 Útilíf ehf., Laugavegi 182, 105 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN061362 þannig að innra fyrirkomulagi verslunar 

er breytt á húsi nr. 11 á lóð Skeifunnar. 

Bréf hönnuðar dagsett 14.nóvember 2022 fylgir erindinu. 

Gjald kr.13.200. 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 

 

48. Skeifan 11  (14.621.01) 195597 Mál nr. BN061779 
530169-5459 Félag atvinnurekenda, Kringlunni 7, 103 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að innrétta skifstofuhúsnæði í rými 25-0302 í húsi á lóð nr. 11 við 

Skeifuna. 

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 

 

49. Skipholt 21  (01.250.108) 103426 Mál nr. BN061331 
411014-1340 Esja eignir ehf., Hrafnshöfða 25, 270 Mosfellsbær 

Sótt er um leyfi til að fjölga eignum úr fjórum í sjö og innrétta gististað í fl. II, teg. b, 46 

herbergi fyrir 92 gesti og rými fyrir verslun/þjónustu á götuhlið 2. hæðar húss á lóð nr. 

21 við Skipholt. 

Erindi fylgir samþykki meðeigenda ódagsett og yfirlit breytinga. 

Einnig fylgir útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa 29. 

september 2022 ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. september 2022 og bréf 

skipulagsfulltrúa dags. 30. september 2022. 

Gjald kr. 12.600 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 

 

50. Skipholt 3  (12.412.07) 103025 Mál nr. BN061592 
520169-6609 Gull- og silfursmiðjan Erna ehf, Skipholti 3, 105 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta notkun tveggja rýma og innra skipulagi þeirra, þ.e. rýmis 

01-0101 úr verslun í gistiheimili í flokki II, teg.c, minna gistiheimili án veitinga með 

fimm herbergi fyrir 10 gesti, rými 01-0103 úr vörugeymslu í verslun og verkstæði til 

reksturs á gull- og silfursmiðju í húsi á lóð nr. 3 við Skipholt.  

Lögð er fram umsögn skipulagsfulltrúa um breytta notkun dags. 15. september 2022. 

Erindi fylgir samþykki eigenda í formi fundi húsfélags dags. 24. október 2022. 

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 
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51. Skólavörðustígur 12  (11.803.01) 101712 Mál nr. BN061746 
521208-1710 Listasmiðja Kramhússins ehf., Skólavörðustíg 12, 101 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN060271 þannig að í byggingarlýsingu er bætt inn 

takmörkun á hljóðstyrk veitingastaðar í flokki II, teg. e, auk útisvæðis fyrir 25 gesti, sem 

tengist lífaldri þessa kaffihúss, í húsi á lóð nr. 12 við Skólavörðustíg. 

Gjald kr. 13.200 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. Umsókn samþykkt og teikningar stimplaðar 

10. nóvember 2022. 

Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi. 

 

52. Skúlagata 13  (11.536.01) 175690 Mál nr. BN061791 
590397-2029 Aurora Star Hotel ehf., Skútuvogi 6, 104 Reykjavík 

Sótt er um stöðuleyfi fyrir gám sem geyma á rafskutlur frá 15. nóvember 2022 til 15. 

apríl 2023 á lóð nr. 13 við Skúlagötu.  

Ljósrit þar sem gámur er teiknaður inn og tölvupóstur frá Andra Birni Eiðssyni dags. 20. 

október 2022 til 16. nóvember 2022 og samþykki eigenda lóðar dags. 19. október 2022. 

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa. 

 

53. Snorrabraut 56  (11.932.04) 102534 Mál nr. BN061648 
Jón Davíð Ásgeirsson, Keilugrandi 5, 107 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi veitingastaðar í fl II, tegund a, þar sem breytt 

er skipulagi eldhúss og afgreiðslu  í vesturenda  1. hæðar hússins á lóð nr. 56 við 

Snorrabraut. 

Gjald kr. 13.200 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits. Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 

54. Stuðlaháls 2  (04.325.401) 111045 Mál nr. BN061721 
410169-4369 Áfengis-/tóbaksverslun ríkisins, Stuðlahálsi 2, 110 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til stækka vöruskemmu, matshluta nr. 05 til suðurs, notkun rýmis verði 

vöruhús/lager, undirstöður og botnplata staðsteypt, burðarvirki veggja og þaks er 

stálgrind með stálklæðningu og innihiti skal vera 18°c í húsi á lóð nr. 2 við Stuðlaháls.  

Stærð: 1.418,1 ferm., 14.799,3 rúmm. 

Erindi fylgir greinargerð brunahönnuðar dags. 2022-11-02 

Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa 18. nóvember 2022 

fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags 18. nóvember 2022. Einnig fylgir bréf 

skipulagsfulltrúa dags. 21. nóvember 2022. 

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 
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55. Suðurlandsbraut 68-70  (01.473.201) 215795 Mál nr. BN061605 
681013-0910 Íbúðir eldri borgara í Mörk ehf, Hringbraut 50, 101 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að byggja léttbyggðan garðskála við veitinga- og setustofu í flokki II, 

teg. g., samkomusalur fyrir 70 gesti, rými 01-0101, á staðsteyptum undirstöðum og 

fjarlægja svalaskýli, rými 01-0156, sem var í inngarði við rými 01-0102, í húsi á lóð nr. 

68-70 við Suðurlandsbraut.  

Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa 20. október 2022 fylgir 

erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags 19. október 2022. Einnig fylgir bréf 

skipulagsfulltrúa dags. 21. október 2022. 

Stækkun: 56,0 ferm., 158,2 rúmm. 

Erindi fylgir yfirlit breytinga á afriti af teikningum hönnuðar. 

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Lagfæra skráningu. 

 

56. Suðurlandsbraut 8  (12.622.01) 103517 Mál nr. BN061750 
590902-3730 Eik fasteignafélag hf., Sóltúni 26, 105 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN050317 þannig að komið er fyrir skábraut til að 

bæta aðgengi að stigagangi 0404 svo og aðrar innri breytingar sem hafa verið 

framkvæmdar á 1. hæð í húsi nr. 10 á lóð nr. 8  við Suðurlandsbraut. 

{Bréf frá hönnuði dags. 7. nóvember. 2022 fylgir erindi.  

Tölvupóstur frá hönnuði dags. 16 nóvember 2022 þar sem hann óskar eftir að draga til 

baka erindi : BN058873, BN058874, BN058875 og BN058876  

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda eldvarnaeftirlits. 

 

57. Urðarbrunnur 19  (05.053.604) 211722 Mál nr. BN061581 
Hannes Örn Ívarsson, Friggjarbrunnur 53, 113 Reykjavík 

María Lena Heiðarsdóttir Olsen, Friggjarbrunnur 53, 113 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að byggja staðsteypt, pallað, tveggja hæða einbýlishús með innbyggðri 

bílgeymslu á lóð nr. 19 við Urðarbrunn.  

{Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa 3. nóvember 2022 

fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags 2. nóvember 2022. Einnig fylgir bréf 

skipulagsfulltrúa dags. 7. nóvember 2022.{Stærð: 285,7 ferm., 1.032,8 rúmm. 

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 

 

58. Urðarstígur 4  (11.860.02) 102213 Mál nr. BN061755 
Þórir Jónsson Hraundal, Urðarstígur 4, 101 Reykjavík 

Sótt er um leyfi til að byggja tveggja hæða viðbyggingu með steyptum kjallara, timbur 

milliplata, útveggir og þak, við suðurhlið húss á lóð nr. 4 við Urðarstíg.  

{Stækkun: xx,x ferm., xx,x rúmm. 

Erindi fylgir umsögn Minjastofnunar Íslands, dags. 13. apríl 2022, smækkað afrit 

deiliskipulagsbreytingar dags. 5. júlí 2022 og yfirlit breytinga unnið á afriti teikningu 

hönnuðar dags. 14. nóvember 2022. 

Gjald kr.13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 
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59. Varmadalur 5  (34.5)  Mál nr. BN061294 
Jón Sverrir Jónsson, Varmadalur 2, 162 

Sótt er um leyfi til að byggja atvinnuhús úr forsteyptum einingum á lóð nr. 5 við 

Varmadal. 

{Erindi fylgir bréf hönnuðar dags. 18. júlí 2022 og lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa 

dags. 18. mars 2022. 

{Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 20. október 2022 

fylgir erindi, einnig fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags. 21. október 2022. Erindið var 

grenndarkynnt fyrir hagsmunaaðilum að Varmadal 1, 2, 4, Sólbakka í Varmadalslandi 

og Dal í Varmadalslandi., frá 19. september til og með 17. október 2022. Engar 

athugasemdir bárust. 

Stærð:  384,3 ferm., 3.156,7 rúmm. 

Gjald kr. 12.600 

Samþykkt. 

Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010. 

Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Áskilin 

lokaúttekt byggingarfulltrúa. 

 

60. Vínlandsleið 1  (41.114.01) 197691 Mál nr. BN061774 
521009-1010 Reginn atvinnuhúsnæði ehf., Hagasmára 1, 201 Kópavogur 

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN060441 í mhl. 01 í rými 0101 þar sem innra 

skipulagi er breytt og flóttaleiðir endurskipulagðar í húsi nr. 1 við Vínlandsleið. 

{Minnisblað brunnahönnuðar dagsett 25.10.22 er hjálagt sem fylgirit.  

Gjald kr. 13.200 

Frestað. 

Vísað til athugasemda. 
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Fyrirspurnir 

 

61. Bergstaðastræti 33B  (11.844.10) 102070 Mál nr. BN061492 
100379-4149 Svava Ástudóttir, Bergstaðastræti 33B, 101 Reykjavík 

Spurt er um leyfi til að breyta atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði, hús á lóð nr. 33B við 

Bergstaðarstræti.  

{Erindi fylgir afrit aðaluppdráttar erindis BN031104. 

Afgreitt.  

Samanber leiðbeiningar á umsagnarblaði. 

 

62. Skúlagata 40-40B  (11.544.01) 101132 Mál nr. BN061751 
200658-4349 Sigrún G. Jónsdóttir, Skúlagata 40, 101 Reykjavík 

Spurt er um leyfi til að breyta skráningu á íbúðarherbergi, rými 09-0203, í íbúð, í húsi 

nr. 40 á lóð nr. 40-40B við Skúlagötu.  

Frestað. 

Samanber leiðbeiningar á umsagnarblaði. 
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Ýmis mál 

 

62. Brekknaás 2   Mál nr. BN061794 

Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja lóð Brekknaás 6B, minnka 

lóðina Selásbraut 132 og að breyta lítillega lóðamörkum lóðanna Brekknaás 6 og 

Selásbrautar 130. Auk þess er óskað eftir að bæta tveimur lóðaskikum við lóðirnar   

Brekknaás 2, 4, 6 og 8 og Selásbraut 130 og 132 allt í samræmi við meðfylgjandi 

uppdrætti  sem eru dagsettir 14.11.2022. 

Ný lóð Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803). 

Lagðir  16 m² til lóðarinnar frá óútvísaða landinu  (L221449).   

Lóðin Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803) verður 16 m². 

Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075) er 1976 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075)  verður 1985 m². 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076) er 1565 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076)   verður 1574 m². 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) er 2210 m². 

Teknir  0.1 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) verður 2219 m². 

 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) er 1884 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) verður 1893 m². 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) er 1961 m². 

Teknir 0.2 m²  af lóðinni og bætt við óúvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) verður 1970 m². 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) er 1786 m². 

Teknir 22 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið  (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) verður 1773 m². 
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Sjá deiliskipulag sem var  samþykkt í skipulags- og samgönguráði þann 07.07.2021, 

samþykkt í borgarráði þann 22.07.2021 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 

21.10.2021. 

Sjá deiliskipulagsbreytingu vegna dreifistöðvar Veitna sem var  samþykkt í umhverfis- 

og skipulagsráði þann 17.08.2022 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 13.09.2022. 

Minnkun lóðarinnar Selásbrautar 132 og lítilleg breyting lóðamarka Brekknaáss 6 og  

Selásbrautar 130 er  vegna breikkunar gangastéttar í borgarlandi. 

 
 

 

63. Brekknaás 4  233076 Mál nr. BN061795 

Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja lóð Brekknaás 6B, minnka 

lóðina Selásbraut 132 og að breyta lítillega lóðamörkum lóðanna Brekknaás 6 og 

Selásbrautar 130. Auk þess er óskað eftir að bæta tveimur lóðaskikum við lóðirnar   

Brekknaás 2, 4, 6 og 8 og Selásbraut 130 og 132 allt í samræmi við meðfylgjandi 

uppdrætti  sem eru dagsettir 14.11.2022. 

Ný lóð Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803). 

Lagðir  16 m² til lóðarinnar frá óútvísaða landinu  (L221449).   

Lóðin Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803) verður 16 m². 

Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075) er 1976 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075)  verður 1985 m². 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076) er 1565 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076)   verður 1574 m². 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) er 2210 m². 

Teknir  0.1 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) verður 2219 m². 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) er 1884 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) verður 1893 m². 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) er 1961 m². 

Teknir 0.2 m²  af lóðinni og bætt við óúvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) verður 1970 m². 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) er 1786 m². 

Teknir 22 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið  (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 
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Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) verður 1773 m². 

Sjá deiliskipulag sem var  samþykkt í skipulags- og samgönguráði þann 07.07.2021, 

samþykkt í borgarráði þann 22.07.2021 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 

21.10.2021. 

Sjá deiliskipulagsbreytingu vegna dreifistöðvar Veitna sem var  samþykkt í umhverfis- 

og skipulagsráði þann 17.08.2022 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 13.09.2022. 

Minnkun lóðarinnar Selásbrautar 132 og lítilleg breyting lóðamarka Brekknaáss 6 og  

Selásbrautar 130 er  vegna breikkunar gangastéttar í borgarlandi. 

 
 

 

64. Brekknaás 6  233077 Mál nr. BN061797 

Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja lóð Brekknaás 6B, minnka 

lóðina Selásbraut 132 og að breyta lítillega lóðamörkum lóðanna Brekknaás 6 og 

Selásbrautar 130. Auk þess er óskað eftir að bæta tveimur lóðaskikum við lóðirnar   

Brekknaás 2, 4, 6 og 8 og Selásbraut 130 og 132 allt í samræmi við meðfylgjandi 

uppdrætti  sem eru dagsettir 14.11.2022. 

Ný lóð Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803). 

Lagðir  16 m² til lóðarinnar frá óútvísaða landinu  (L221449).   

Lóðin Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803) verður 16 m². 

Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075) er 1976 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075)  verður 1985 m². 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076) er 1565 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076)   verður 1574 m². 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) er 2210 m². 

Teknir  0.1 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) verður 2219 m². 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) er 1884 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) verður 1893 m². 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) er 1961 m². 

Teknir 0.2 m²  af lóðinni og bætt við óúvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) verður 1970 m². 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) er 1786 m². 
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Teknir 22 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið  (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) verður 1773 m². 

Sjá deiliskipulag sem var  samþykkt í skipulags- og samgönguráði þann 07.07.2021, 

samþykkt í borgarráði þann 22.07.2021 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 

21.10.2021. 

Sjá deiliskipulagsbreytingu vegna dreifistöðvar Veitna sem var  samþykkt í umhverfis- 

og skipulagsráði þann 17.08.2022 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 13.09.2022. 

Minnkun lóðarinnar Selásbrautar 132 og lítilleg breyting lóðamarka Brekknaáss 6 og  

Selásbrautar 130 er  vegna breikkunar gangastéttar í borgarlandi. 

 
 

 

65. Brekknaás 6B   Mál nr. BN061793 

Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja lóð Brekknaás 6B, minnka 

lóðina Selásbraut 132 og að breyta lítillega lóðamörkum lóðanna Brekknaás 6 og 

Selásbrautar 130. Auk þess er óskað eftir að bæta tveimur lóðaskikum við lóðirnar   

Brekknaás 2, 4, 6 og 8 og Selásbraut 130 og 132 allt í samræmi við meðfylgjandi 

uppdrætti  sem eru dagsettir 14.11.2022. 

Ný lóð Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803). 

Lagðir  16 m² til lóðarinnar frá óútvísaða landinu  (L221449).   

Lóðin Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803) verður 16 m². 

Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075) er 1976 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075)  verður 1985 m². 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076) er 1565 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076)   verður 1574 m². 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) er 2210 m². 

Teknir  0.1 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) verður 2219 m². 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) er 1884 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) verður 1893 m². 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) er 1961 m². 

Teknir 0.2 m²  af lóðinni og bætt við óúvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 
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Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) verður 1970 m². 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) er 1786 m². 

Teknir 22 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið  (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) verður 1773 m². 

Sjá deiliskipulag sem var  samþykkt í skipulags- og samgönguráði þann 07.07.2021, 

samþykkt í borgarráði þann 22.07.2021 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 

21.10.2021. 

Sjá deiliskipulagsbreytingu vegna dreifistöðvar Veitna sem var  samþykkt í umhverfis- 

og skipulagsráði þann 17.08.2022 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 13.09.2022. 

Minnkun lóðarinnar Selásbrautar 132 og lítilleg breyting lóðamarka Brekknaáss 6 og  

Selásbrautar 130 er  vegna breikkunar gangastéttar í borgarlandi. 

 
 

 

66. Brekknaás 8  233079 Mál nr. BN061798 

Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja lóð Brekknaás 6B, minnka 

lóðina Selásbraut 132 og að breyta lítillega lóðamörkum lóðanna Brekknaás 6 og 

Selásbrautar 130. Auk þess er óskað eftir að bæta tveimur lóðaskikum við lóðirnar   

Brekknaás 2, 4, 6 og 8 og Selásbraut 130 og 132 allt í samræmi við meðfylgjandi 

uppdrætti  sem eru dagsettir 14.11.2022. 

Ný lóð Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803). 

Lagðir  16 m² til lóðarinnar frá óútvísaða landinu  (L221449).   

Lóðin Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803) verður 16 m². 

Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075) er 1976 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075)  verður 1985 m². 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076) er 1565 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076)   verður 1574 m². 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) er 2210 m². 

Teknir  0.1 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) verður 2219 m². 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) er 1884 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) verður 1893 m². 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) er 1961 m². 
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Teknir 0.2 m²  af lóðinni og bætt við óúvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) verður 1970 m². 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) er 1786 m². 

Teknir 22 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið  (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) verður 1773 m². 

Sjá deiliskipulag sem var  samþykkt í skipulags- og samgönguráði þann 07.07.2021, 

samþykkt í borgarráði þann 22.07.2021 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 

21.10.2021. 

Sjá deiliskipulagsbreytingu vegna dreifistöðvar Veitna sem var  samþykkt í umhverfis- 

og skipulagsráði þann 17.08.2022 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 13.09.2022. 

Minnkun lóðarinnar Selásbrautar 132 og lítilleg breyting lóðamarka Brekknaáss 6 og  

Selásbrautar 130 er  vegna breikkunar gangastéttar í borgarlandi. 

 
 

 

67. Garðastræti 36  (11.610.10) 101191 Mál nr. BN061803 

Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans fyrir hnitsetningu lóðarinnar Garðastræti 36 

í samræmi við meðfylgjandi uppdrátt  sem er dagsettur 17.11.2022. 

Lóðin Garðastræti 36 (staðgreininr. 1.161.010, landeignarnr. L101191) er 577.5 m² 

Lóðin Garðastræti 36 (staðgreininr. 1.161.010, landeignarnr. L101191) verður eftir  

hnitsetningu  578 m². 

Sjá eldri uppdrætti í vörslu Landupplýsingardeildar, mælingum á staðnum og 

rannsóknavinnu. 

 
 

 

68. Hrannarstígur   Mál nr. BN061804 

Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans fyrir stofnun nýrrar lóðar fyrir grenndarstöð 

við Hrannarstíg í samræmi við meðfylgjandi uppdrátt  sem er dagsettur 21.11.2022. 

Ný lóð  XX (staðgreininr. 1.137.208, landeignarnr. Lxxxxxx). 

Lagðir 26 m² til lóðarinnar frá óútvísaða landinu (L218177) 

Lóðin XX (staðgreininr. 1.137.208, landeignarnr. Lxxxxxx) verður 26 m² og fær staðfang 

og landeignarnúmer samkvæmt ákvörðun byggingarfulltrúa. 

Sjá deiliskipulagsbreytingu sem var samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði þann 

14.09.2022 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 13.10.2022.                             

 
 

 

69. Selásbraut 130  233080 Mál nr. BN061799 

Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja lóð Brekknaás 6B, minnka 

lóðina Selásbraut 132 og að breyta lítillega lóðamörkum lóðanna Brekknaás 6 og 

Selásbrautar 130. Auk þess er óskað eftir að bæta tveimur lóðaskikum við lóðirnar   

Brekknaás 2, 4, 6 og 8 og Selásbraut 130 og 132 allt í samræmi við meðfylgjandi 

uppdrætti  sem eru dagsettir 14.11.2022. 

Ný lóð Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803). 

Lagðir  16 m² til lóðarinnar frá óútvísaða landinu  (L221449).   

Lóðin Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803) verður 16 m². 
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Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075) er 1976 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075)  verður 1985 m². 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076) er 1565 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076)   verður 1574 m². 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) er 2210 m². 

Teknir  0.1 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) verður 2219 m². 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) er 1884 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) verður 1893 m². 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) er 1961 m². 

Teknir 0.2 m²  af lóðinni og bætt við óúvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) verður 1970 m². 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) er 1786 m². 

Teknir 22 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið  (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) verður 1773 m². 

Sjá deiliskipulag sem var  samþykkt í skipulags- og samgönguráði þann 07.07.2021, 

samþykkt í borgarráði þann 22.07.2021 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 

21.10.2021. 

Sjá deiliskipulagsbreytingu vegna dreifistöðvar Veitna sem var  samþykkt í umhverfis- 

og skipulagsráði þann 17.08.2022 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 13.09.2022. 

Minnkun lóðarinnar Selásbrautar 132 og lítilleg breyting lóðamarka Brekknaáss 6 og  

Selásbrautar 130 er  vegna breikkunar gangastéttar í borgarlandi. 

 
 

 

 

 

70. Selásbraut 132  233081 Mál nr. BN061800 

Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja lóð Brekknaás 6B, minnka 

lóðina Selásbraut 132 og að breyta lítillega lóðamörkum lóðanna Brekknaás 6 og 

Selásbrautar 130. Auk þess er óskað eftir að bæta tveimur lóðaskikum við lóðirnar   
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Brekknaás 2, 4, 6 og 8 og Selásbraut 130 og 132 allt í samræmi við meðfylgjandi 

uppdrætti  sem eru dagsettir 14.11.2022. 

Ný lóð Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803). 

Lagðir  16 m² til lóðarinnar frá óútvísaða landinu  (L221449).   

Lóðin Brekknaás 6B (staðgreininr. 4.723.309, landeignarnr. L234803) verður 16 m². 

Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075) er 1976 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 2 (staðgreininr. 4.723.305, landeignarnr. L233075)  verður 1985 m². 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076) er 1565 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 4 (staðgreininr. 4.723.303, landeignarnr. L233076)   verður 1574 m². 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) er 2210 m². 

Teknir  0.1 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 6 (staðgreininr. 4.723.302, landeignarnr. L233077) verður 2219 m². 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) er 1884 m². 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Brekknaás 8 (staðgreininr. 4.723.301, landeignarnr. L233079) verður 1893 m². 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) er 1961 m². 

Teknir 0.2 m²  af lóðinni og bætt við óúvísaða landið (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 130 (staðgreininr. 4.723.304, landeignarnr. L233080) verður 1970 m². 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) er 1786 m². 

Teknir 22 m² af lóðinni og bætt við óútvísaða landið  (L221449). 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Selásbraut 132A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Bætt  1/6 eða 4.4 m² af lóðaskikanum Brekknaás 6A við lóðina, tekið úr  óútvísaða 

landinu (L221449) 

Lóðin Selásbraut 132 (staðgreininr. 4.723.306, landeignarnr. L233081) verður 1773 m². 

Sjá deiliskipulag sem var  samþykkt í skipulags- og samgönguráði þann 07.07.2021, 

samþykkt í borgarráði þann 22.07.2021 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 

21.10.2021. 

Sjá deiliskipulagsbreytingu vegna dreifistöðvar Veitna sem var  samþykkt í umhverfis- 

og skipulagsráði þann 17.08.2022 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 13.09.2022. 

Minnkun lóðarinnar Selásbrautar 132 og lítilleg breyting lóðamarka Brekknaáss 6 og  

Selásbrautar 130 er  vegna breikkunar gangastéttar í borgarlandi. 
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