Afgreiðsla byggingarfulltrúa skv. viðauka 2.4 um
embættisafgreiðslur byggingarfulltrúa við samþykkt um
stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar
Árið 2021, þriðjudaginn 14. september kl. 10:10 fyrir hádegi hélt byggingarfulltrúinn í
Reykjavík 1131. fund sinn til afgreiðslu mála án staðfestingar skipulags og samgönguráðs.
Fundurinn var haldinn í fundarherberginu 2. hæð Borgartúni 12-14. Þessi sátu fundinn: Vífill
Björnsson, Nikulás Úlfar Másson, Jón Hafberg Björnsson, Edda Þórsdóttir, Erna Hrönn
Geirsdóttir og Olga Hrund Sverrisdóttir.
Fundarritari var Erna Hrönn Geirsdóttir.
Þetta gerðist:
Nýjar/br. fasteignir
1. Aðalstræti 12

(11.365.05) 100595

Mál nr. BN059772

530117-0730 Reitir - skrifstofur ehf., Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að gera breytingar á innra skipulagi 1. og 2. hæðar, komið er fyrir
hringstiga milli hæða, barsvæði og salernum komið fyrir á 2. hæð og aukin er gestafjöldi
veitingastaðs í flokki 2, tegund a. úr 70 í 120 manns í húsi á lóð nr. 12 við Aðalstræti.
Erindi fylgir yfirlit breytinga unnið á afriti samþykktra teikninga dags. 21. ágúst 2007 og
9. febrúar 1999.
Gjald kr.12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.
2. Akurgerði 8

(18.120.04) 107829

Mál nr. BN059523

Guðrún Högnadóttir, Akurgerði 8, 108 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess að stækka íbúðarhús, mhl.01, og byggja bílskúr, mhl.02, á lóð nr.
8 við Akurgerði.
Lögð er fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 6. júlí 2021.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 21. júlí 2021 fylgir
erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 21. júlí 2021. Einnig fylgir bréf
skipulagsfulltrúa dags. 23. júlí 2021.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 27. ágúst 2021 fylgir
erindi, ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 30. ágúst 2021.
Erindi var grenndarkynnt frá fyrir hagsmunaaðilum að Akurgerði 6 og 16 frá 23. ágúst
2021 til og með 20. september 2021. Lagt er fram bréf hagsmunaraðila dags. 27. ágúst
2021.
Stækkun:
Mhl.01: 7.5 ferm., x.xx rúmm.
Mhl.02: 36.2 ferm., x.xx rúmm.
Eftir stækkun, samtals: 213,4 ferm., xx rúmm.
Erindi fylgir niðurstaða SABO á sjónlengdum við gatnamót dags. 13.09.2021.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
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3. Bergþórugata 6

(11.920.10) 102516

Mál nr. BN059301

Hlín Reykdal, Bergþórugata 6, 101 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að bæta við portbyggðri rishæð með svölum á hús á lóð nr. 6 við
Bergþórugötu.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 28. maí 2021 fylgir
erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. maí 2021. Einnig fylgir bréf
skipulagsfulltrúa dags. 31. maí 2021.
Erindi fylgir umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 27. júlí 2021, greinagerð
burðarvirkishönnuðar dags. 27. ágúst 2021 og samþykki meðeigenda dags. 17. maí 2021.
Stækkun: 45 ferm., 107 rúmm.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að
viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.
4. Bergþórugata 55

(11.911.16) 104468

Mál nr. BN059768

470714-0850 Magnum opus ehf., Pósthólf 73, 602 Akureyri

Sótt er um leyfi til að fjarlægja steypta þakplötu yfir núverandi vinnuherbergi, breyta
burðarvirki þaks þess hluta og einangra, setja hurð frá stigapalli inn í vinnuherbergi,
koma fyrir þakglugga á baðherbergi og reisa létta veggi í húsi á lóð nr. 55 við
Bergþórugötu.
Gjald kr.12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að
viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.
5. Bitruháls 1

(43.030.01) 111018

Mál nr. BN059453

540405-0340 Mjólkursamsalan ehf., Bitruhálsi 1, 110 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess að flytja matsal og koma fyrir skrifstofum á 2. hæð í iðnaðar- og
skrifstofuhúsi, mhl.01, á lóð nr. 1 við Bitruháls.
Erindi fylgir bréf Auðhumlu svf. ódagsett.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
6. Bolholt 6-8

(12.512.03) 103441

Mál nr. BN059741

Orri Árnason, Kópavogsbarð 6, 200 Kópavogur

Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi í hluta annarrar hæðar, þar sem fyrirhugað
er að innrétta málaskóla og sameina rými 0201, 0202 og 0206 og hluta af sameign, 0209,
í einn eignarhluta, 0201, í húsi á lóð nr. 6-8 við Bolholt.
Erindi fylgir umboð eigenda F2012387 og F2252254 dags. 7. ágúst 2021,
samþykki frá eiganda 0101 í húsi nr. 8 og eignarhluta 0204 í húsi nr. 6 við Bolholt. dags.
8. september 2021.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
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7. Borgartún 8-16A

(12.201.07) 199350

Mál nr. BN059640

481112-0870 Borg 16 ehf., Asparhvarfi 17a, 203 Kópavogur

Sótt er um leyfi til að breyta eldhúsi í veitingarstað í fl. II tegund veitingahús með
gestafjölda 120¿ þannig að komið er fyrir djúpsteikningarpotti, gas wok með tveimur
hellum auk þess sem eldunarsvæðið, sem háfur nær yfir, verður stækkað, í rými 0101 í
húsi á lóð nr. 8-16A við Borgartún.
Erindi fylgir bréf hönnuðar dags. 2. júlí 2021 og 19. ágúst 2021.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.
8. Borgartún 8-16A

(12.201.07) 199350

Mál nr. BN059445

450613-2580 Íþaka fasteignir ehf., Lynghálsi 4, 110 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að fjarlægja útigeymslu við austurhlið 1. hæðar og til að innrétta
fjögurra deilda leikskóla fyrir 60 börn í rými 0105, 0116 og 0117 á 1. hæð í Bríetartúni
9-11 á lóð nr. 8-16 við Borgartún.
Erindi fylgir brunahönnun frá Örugg, dags. 22. júní 2021, bréf hönnuðar með skýringum
og yfirliti breytinga, fundargerð Rekstrarfélags um lóð Höfðatorgs dags. 2. júlí 2021 og
17. ágúst 2021 og leigusamningur dags. 19. ágúst 2021.
Erindi fylgir umsögn skrifstofu sviðsstýru dags. 8. september 2021.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að
viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.Skilyrt er að ný eignaskiptayfirlýsing sé samþykkt
fyrir útgáfu byggingarleyfis, henni verði þinglýst eigi síðar en við lokaúttekt. Áskilið
samþykki heilbrigðiseftirlits.
9. Breiðagerði 7

(18.141.08) 107929

Mál nr. BN059118

Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Breiðagerði 7, 108 Reykjavík
Ásta Ósk Stefánsdóttir, Breiðagerði 7, 108 Reykjavík

Sótt er um leyfi til byggja garðskála við austurhlið og breyta með því erindi BN047655,
einnig er sótt um leyfi til að fjarlægja vegg milli eldhúss og stofu og koma fyrir
stálstyrkingum í staðinn í einbýlishúsi á lóð nr. 7 við Breiðagerði.
Lögð er fram umsögn skipulagsfulltrúa dags.15. maí 2020.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 13. ágúst 2021 fylgir
erindi. Einnig fylgir bréf skipulagsfulltrúa dags. 17. ágúst 2021.
Erindi fylgir minnisblað um burðarvirki frá Ferill, verkfræðistofa dags. 30. mars 2021 og
ábending frá Veitum dags. 5. ágúst 2021.
Stækkun: 16.7 ferm., 54.5 rúmm.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi.

3

10. Bústaðavegur 105

(18.193.19) 108284

Mál nr. BN059690

Daði Heiðar Kristinsson, Bústaðavegur 105, 108 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að byggja garðstofu á steyptum sökkli, með timburstoðum og
bárujárnsklæddu þaki við suðurhlið íbúðar fyrstu hæðar í íbúðarhúsi á lóð nr. 105 við
Bústaðaveg.
Stækkun: 12,8 ferm., 27.1 rúmm.
Erindi fylgir samþykki meðlóðarhafa í húsi nr. 105 sem og eigenda aðliggjandi lóðar nr.
103 dags. 12. apríl 2021.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
11. Drekavogur 18

(14.150.01) 105146

Mál nr. BN058999

Guðmundur Þór Guðmundsson, Drekavogur 18, 104 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að byggja gróðurhús við suðurhlið bílskúrs, breytingar á innra
skipulagi kjallara og gerð er grein fyrir áður gerðri 21,9 ferm. viðbyggingu við vesturhlið
bílskúrs á húsi nr. 18 á lóð nr. 18 við Drekavog.
Stækkun er: 40,0 ferm., VANTAR rúmm.
Erindi fylgir samþykki nágranna, eigenda húss nr. 20 við Drekavog dags. 27. febrúar
2021, umsögn skipulagsfulltrúa dags. 14. september 2017, yfirlit breytinga,
aðaluppdráttur nr. 1.1-01 útg.A dags. 27. mars 2021.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 21. apríl 2021 fylgir
erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 21. apríl 2021. Einnig fylgir bréf
skipulagsfulltrúa dags. 26. apríl 2021.
Gjald kr.12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
12. Engjavegur 6

(13.773.01) 220031

Mál nr. BN059794

670169-0499 Íþrótta-og Ólympíusamband Ísl, Engjavegi 6, 104 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að koma fyrir jarðskjálftastyrkingum sunnanmegin á hornum og upp
hæðir atvinnuhúsi, mhl.02, á lóð nr. 6 við Engjaveg.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að
viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.
13. Ferjubakki 2-16

(46.312.01) 111853

Mál nr. BN059835

480486-1459 Ferjubakki 2-16,húsfélag, Pósthólf 8940, 128 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess að klæða með sléttu áli, vesturgafl stigahúss nr. 16 í fjölbýlishúsi
á lóð nr. 2-16 við Ferjubakka.
Erindi fylgir fundargerð húsfundar Húsfélagsins Ferjubakka 2-16 dags. 7. júlí 2021,
ásamt fundarboði dags.30. júní 2021 og mætingarlista.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að
viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.
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14. Fiskislóð 53-69

(10.874.01) 100008

Mál nr. BN059572

580172-0759 Björn ehf., Starhaga 6, 107 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að að gera breytingar á innra skipulagi 2. hæðar, þar sem komið er
fyrir 14 æfingarsvæðum í golfhermi, móttöku og snyrtingum, veitingaleyfi í flokki II,
tegund f., fyrir 70 gesti í húsi nr. 53 og 57-59 á lóð nr. 53-69 við Fiskislóð.
Erindi fylgir samþykki eiganda móttekið 24. júní 2021, greinargerð brunahönnuðar dags.
26. júlí 2021 og umsögn Faxaflóahafna dags. 8. september 2021.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.
15. Fjölnisvegur 6

(11.963.04) 102671

Mál nr. BN059576

Guðrún Hallgrímsdóttir, Hjarðarhagi 29, 107 Reykjavík
Guðrún G Björnsdóttir, Fjölnisvegur 6, 101 Reykjavík
Grímur Hjörleifsson Eldjárn, Fjölnisvegur 6, 101 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að sameina tvær íbúðir sem eru 0201 og 0301 í eina og byggja einnar
hæðar viðbyggingu með svölum ofaná við suðausturhlið húss á lóð nr. 6 við Fjölnisveg.
Erindi fylgir samþykki eigenda dags. 16. júlí 2021, bréf hönnuðar dags. 24. júní 2021 og
dags. 16. júlí 2021.
Stækkun viðbyggingar eru: 19,0 ferm., 54,0 rúmm.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 10. september 2021
fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 10. september 2021. Einnig fylgir
bréf skipulagsfulltrúa dags. 13. september 2021.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 10. september 2021.
16. Frakkastígur 14

(11.821.22) 101837

Mál nr. BN059863

Guðrún Ragnarsdóttir, Frakkastígur 14, 101 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess að koma fyrir tvennum léttum svölum á 3. hæð íbúðarhúss á lóð
nr. 14 við Frakkastíg.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
17. Friggjarbrunnur 31-33

(26.935.09) 205809

Mál nr. BN059740

Friðrik Atli Guðmundsson, Tröllaborgir 18, 112 Reykjavík
Halldóra Sólbjartsdóttir, Tröllaborgir 18, 112 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess að byggja parhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílgeymslum á lóð nr. 31-33 við Friggjarbrunn.
Stærð: 340.4 ferm., 1.110.9 rúmm.
Nýtingarhlutfall: 0.75.
Erindi fylgir lóðauppdráttur 2.693.5 dags. 28.02.2020, og hæðablað 2.693.5 útg. B-3
dags. febrúar 2011.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 10. september 2021
fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 10. september 2021. Einnig fylgir
bréf skipulagsfulltrúa dags. 13. september 2021.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 10. september 2021 og til athugasemda.
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18. Garðastræti 36

(11.610.10) 101191

Mál nr. BN059420

Gunnar Steinn Gunnarsson, Garðastræti 36, 101 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess að breyta innra skipulagi, setja svalir með tröppum niður í garð
á suðurhlið og útitröppur fjarlægðar á vesturhlið einbýlishúss á lóð nr. 36 við Garðastræti.
Stækkun: 8.31 ferm., 19.14. rúmm.
Erindi fylgir bréf frá hönnuði dags. 25. maí 2021, umsögn burðarvirkishönnuðar dags
20. maí 2021 og yfirlit breytinga.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 3. september 2021
fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 3. september 2021. Einnig fylgir bréf
skipulagsfulltrúa dags. 6. september 2021.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að
viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.
19. Giljaland 2-32 1-35

(18.530.01) 108769

Mál nr. BN059837

Selma Svavarsdóttir, Giljaland 19, 108 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að breyta útliti suðurhliðar með því að færa hurð og vegg undir svölum
auk þess að breyta innra skipulagi á neðri hæð í raðhúsinu nr. 19 á lóð n.r 2-32 1-35 við
Giljaland.
Erindi fylgir samþykki meðeigenda raðhúsa nr. 21, 23 og 25 á A4 teikningu.
Stækkun: 2,5 ferm., 6,5 rúmm.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Lagfæra skráningu.
20. Grandagarður 14

(11.145.01) 100041

Mál nr. BN059795

610621-2950 Noztra ehf., Álfhólsvegi 64a, 200 Kópavogur
480915-0890 Vesturhöfn ehf., Öldugötu 4, 101 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN054216 vegna lokaúttektar þannig að gerðar eru
breytingar á innra skipulagi veitingastaðar og gerð ný inngangshurð á norðurhlið húss á
lóð nr. 14 við Grandagarð.
Stærð: Óbreytt
Erindi fylgir umboð eiganda dags. 7. september 2021 og umsögn Minjastofnunar Íslands
dags. 25. janúar 2021.
Gjald kr.12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
21. Gufunesvegur 10

(22.260.01) 108956

Mál nr. BN059861

510588-1189 SORPA bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að breyta notkun úr vöruskýli í verkstæði, byggður milliveggur, komið
fyrir starfsmannaaðstöðu og gerð ný inngangs- og innkeyrsluhurð á suð-austurhlið á húsi
matshluta 04 á lóð nr. 10 við Gufunesveg.
Stærð: Óbreytt.
Gjald kr.12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
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22. Gufunesvegur 10

(22.260.01) 108956

Mál nr. BN059860

510588-1189 SORPA bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að gera op á suð-vestur útvegg fyrir böggunarvél á húsi, matshluta 01
á lóð nr. 10 við Gufunesveg.
Stærð: Óbreytt.
Gjald kr.12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
23. Hafnarstræti 4

(11.402.04) 100829

Mál nr. BN059839

Jón Bjarni Steinsson, Urriðaholtsstræti 32, 210 Garðabær

Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum breytingum, sem felst í breytingar á innréttingum,
loftræsingu, snyrtingu breytt í móttöku og innri skipan sæta á 3. hæð. Jafnframt er sótt
um veitingastað í flokki II, tegund f, krá með gestafjölda 130 manns, 60 á 2. hæð og 70
manns á 3. hæð í húsi á lóð nr. 4 við Hafnarstræti.
Gjald kr.12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
24. Hallveigarstígur 1

(11.712.08) 101389

Mál nr. BN059603

591278-0109 Húsfélag iðnaðarins, Pósthólf 8940, 128 Reykjavík
Guðmundur Oddur Víðisson, Litla-Tunga, 276 Mosfellsbær

Sótt er um leyfi til að uppfæra rýmisnúmer 1. hæðar og skráningartöflu til samræmis
vegna vinnu eignaskiptayfirlýsingar, fjölgun eignarhluta um einn, færsla á sorpi og
komið fyrir reiðhjólastæðum við hús á lóð nr. 1 við Hallveigarstíg.
Erindi fylgir skýringarteikning hönnuðar vegna breytinga dags. 10. júlí 2020 og
samþykki eigenda dags. 28. júní 2021.
Gjald kr.12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að
viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.
25. Háteigsvegur 40

(12.700.02) 103545

Mál nr. BN059850

Hjalti Pálsson, Stakkholt 4A, 105 Reykjavík
Elín Dröfn Jónsdóttir, Stakkholt 4A, 105 Reykjavík
Þórdís Kjartansdóttir, Stigahlíð 58, 105 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að gera þakglugga á vesturhlið og breyta innra skipulagi í íbúð 0301,
í hús á lóð nr. 40 við Háteigsveg.
Erindi fylgir samþykki meðeigenda á A3 teikningu.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að
viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.
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26. Hátún 6A-6B

(12.353.02) 102970

Mál nr. BN059760

690988-1519 Háland ehf, Hátúni 6a, 105 Reykjavík

Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum breytingum, þar sem kjallari hefur verið stúkaður
niður, á 1. hæð hefur verslunareiningum verið fjölgað og á 2. hæð hefur verið innréttað
skrifstofurými, sameina mhl. 01 og 02 í mhl. 01 vegna gerðar eignaskiptayfirlýsingar, í
húsi á lóð nr. 6 A við Hátún.
Erindi fylgir bréf hönnuðar um sameiningu mhl. 01 og 02.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Það athugist að um er að ræða samþykkt á áður gerðri framkvæmd sem gerð var án
byggingarleyfis. Óvissa kann því að vera um uppbyggingu og útfærslu framkvæmdar.
Hvorki er skráð verktrygging á verkið né ábyrgðaraðilar. Skilyrt er að
eignaskiptayfirlýsingu vegna breytinga í húsinu sé þinglýst til þess að samþykktin öðlist
gildi.
27. Holtsgata 16

(11.343.16) 100365

Mál nr. BN059730

480514-0680 Leiguafl hf., Borgartúni 28, 105 Reykjavík

Sótt er um leyfi fyrir áður gerðum svölum íbúðar 0201, síkka gluggaop og setja í það
hurð út í garð frá íbúð 0101, sameina núverandi geymslur í mhl.02 og útbúa vinnustofu
fyrir íbúð 0101, mhl.01, og bæta við tveimur geymslum við suðaustur gafl bakhúss, mhl.
02, á lóð nr. 16 við Holtsgötu.
Stækkun mhl. 02: 10.3 ferm. 31.4 rúmm.
Erindi fylgir bréf frá hönnuði dags. 25. ágúst 2021, samþykki lóðarhafa nr. 14A, á
ónúmeruðum uppdrætti Ginga teiknistofu dags. júlí 2021, samþykki lóðarhafa nr. 14 B í
tölvupósti dags. 26. ágúst 2021, og yfirlit breytinga á afriti af aðaluppdráttum
samþykktum 25. júlí 2017.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
28. Hringbraut 29-31

(16.002.01) 218918

Mál nr. BN059859

540169-6249 Félagsstofnun stúdenta, Háskólatorgi Sæmundar, 101 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess að breyta erindi BN056692 vegna lokaúttektar þannig að
breytingar sem orðið hafa á byggingartíma hafa verið færðar inn á teikningar og stærðir
og skráningartafla uppfærð, fyrir viðbyggingu við Gamla Garð, mhl.03, á lóð nr. 29-31
við Hringbraut.
Stærð: 3.307.3 ferm., 11.312.9 rúmm.
Erindi fylgir bréf frá hönnuði dags 1. september 2021 og yfirlit breytinga á samþykktum
aðaluppdráttum dags. 29. október 2019, dags. 7. apríl 2020 og dags. 30. mars 2021.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Afgreiðist með sömu stimplum og stofnerindi.
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29. Hverfisgata 88

(11.740.03) 101559

Mál nr. BN059803

680217-2380 Hverfisgata 92 ehf., Skúlagötu 30, 101 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN057151, sem felast í breytingum á innra skipulagi,
fjölgun íbúða og stækkun á verslunar- og íbúðarhúsi á lóð nr. 88 við Hverfisgötu.
Stækkun er: 350,2 ferm., 1.026,0 rúmm.
Heildarstærð húss eftir breytingu: 776,2 ferm., 2.257,7 rúmm.
Erindi fylgir minnisblað brunahönnuðar vegna burðarvirki svala, dags. 18. ágúst 2021.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 10. september 2021
fylgir erindi þar, sem umsagnarbeiðni byggingarfulltrúa er dregin til baka. Einnig fylgir
bréf skipulagsfulltrúa dags. 13. september 2021.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
30. Járnslétta 8

(34.543.211) 229474

Mál nr. BN059799

470596-2289 Íslenska gámafélagið ehf., Koparsléttu 22, 162

Sótt er um leyfi til byggingar á stálgrindarhúsi með þvottaaðstöðu fyrir bíla og kör ásamt
vörugeymslu og lager á iðnaðar- og athafnalóð nr. 8 við Járnsléttu.
Stækkun: 904,8 ferm., 7.274,6 rúmm.
Erindi fylgir bréf hönnuðar og gátlisti hönnuðar dags. 24. ágúst 2021 og afrit af hæðarog mæliblaði. Bréf hönnuðar vegna athugasemda, útreikningar vegna olíugildru og
greinargerð brunahönnuðar dags. 2. september 2021.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Uppfærðum uppdráttum vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.
31. Karfavogur 29

(14.412.09) 105450

Mál nr. BN059786

Kristín Ásmundsdóttir, Karfavogur 29, Sótt er um leyfi fyrir skráningartöflu vegna gerðar

eignaskiptasamnings fyrir tvíbýlishús á lóð nr. 29 við Karfavog.
Erindi fylgir fylgiskjal með nýjum eignanúmerum, á samþykktum aðalteikningum dags.
18. september 1946.
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.
32. 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.
Vísað til athugasemda.
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33. Laugavegur 28D

(11.722.09) 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 innviði í
tengslum við viðhald í íbúðarhúsi á lóð nr. 28D við Laugaveg.
Stækkun: xx. x ferm., x.xx rúmm.
Erindi fylgir ódagsett minnisblað hönnuðar ásamt gamalli teikningu.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 10. september 2021
fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 8. september 2021. Einnig fylgir bréf
skipulagsfulltrúa dags. 13. september 2021.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 8. september 2021.
34. Laugavegur 35

(11.721.17) 101453

Mál nr. BN059397

710806-1360 Leiguíbúðir ehf., Pósthólf 8814, 128 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að endurnýja og hækka eldri hús að götu um eina hæð, byggja á baklóð
fjögurra hæða fjölbýlishús úr forsteyptum einingum með 34 íbúðum, atvinnurýmum á
jarðhæð og kjallara með geymslum og bílastæðum fyrir 7 bíla með aðkomu frá Vatnsstíg,
á lóð nr. 35 við Laugaveg.
Erindi fylgir umboð til hönnuðar dags. 28. janúar 2021.
Stærð, A-rými: 2.718,6 ferm., 8.342,4 rúmm.
B-rými: xx ferm.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Lagfæra skráningu.
35. Laugavegur 51

(11.730.24) 101511

Mál nr. BN059867

Vigdís Rún Jónsdóttir, Víðimelur 27, 107 Reykjavík
Haraldur Björnsson, Nýbýlavegur 78, 200 Kópavogur

Sótt er um leyfi til þess að breyta skráningartöflu vegna breytinga á notkun verslunar- og
íbúðarhúss á lóð nr. 51 við Laugaveg.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Lagfæra skráningu.
36. Leiruvegur 7

(00.026.004) 125679

Mál nr. BN059880

Karin Maria Mattsson, Fitjar, 116 Reykjavík

Sótt er um leyfi til niðurrifs á 88 ferm. hesthúsi 02-0101, fasteignanúmer F2271877, á
lóð nr. 7 við Leiruveg.
Niðurrif er: 88,0 ferm., 264,0 rúmm.
Erindi fylgir afrit gildandi teikningar samþ. 11. maí 1990 og tölvupóstur umsækjanda
dags. 8. september 2021.
Gjald kr.12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.
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37. Leiruvegur 7

(00.026.004) 125679

Mál nr. BN059538

Guðjón Júlíus Halldórsson, Fitjar, 116 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að byggja 21 hrossa hesthús með vélageymslu og aðstöðu fyrir
tamningamann og gesti hestaleigu á lóð nr. 7 við Leiruveg.
Stærðin er: 655,5 ferm., 2.598,5 rúmm.
Gjald kr.12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
38. Lofnarbrunnur 10-12

(26.958.05) 206088

Mál nr. BN056894

640817-1510 Þórsþing ehf., Frostaþingi 4, 203 Kópavogur

Sótt er um leyfi til að breyta erindi BN055096, þannig að gerður er steyptur stoðveggur
á suðurmörkum lóðar nr. 10 - 12 við Lofnarbrunn.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 6. desember 2019
fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 6. desember 2019. Einnig bréf
skipulagsfulltrúa dags. 9. desember 2019.
Erindi fylgir ódagsett samþykki lóðarhafa nr. 14 og bréf frá Veitum dags. 12. desember
2021.
Gjald kr. 11.200
Frestað.
Vísað til athugasemda.
39. Nauthólsvegur 102

(16.888.01) 188806

Mál nr. BN059706

Heba Hertervig, Hverfisgata 52, 101 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að bæta aðgengi með nýrri skábraut, sérklefa fyrir hreyfihamlaða,
aðgengi bætt að snyrtingum og búningsklefum, koma fyrir nýrri útihurð, fata- og
munaskápum komið fyrir og nýrri setlaug, við þjónustuhús á ylströnd á lóð nr. 102 við
Nauthólsveg.
Erindi fylgir bréf frá hönnuði dags. 27. júlí 2021.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda heilbrigðiseftirlits.
40. Rafstöðvarvegur 1A

(42.113.01) 110748

Mál nr. BN059696

430321-0800 Artafl ehf., Rafstöðvarvegi 1A, 110 Reykjavík

Sótt er um leyfi fyrir veitingastað í fl. II tegund a, veitingahús, fyrir 100 gesti auk 20
gesta í galleríi, breyta rými 0106 og áður gerðum breytingum t.a.m. er rými stækkað með
því að færa út gluggafront, eldhús og starfsmannaaðstaða stækkuð, bætt við salernum,
gangur breikkaður sem og stigi upp á millipall, aðal inngangshurð er snúið og flóttaleið
út á pall er breytt í vængjahurð með panikslá, í húsi á lóð 1A við Rafstöðvarveg.
Erindi fylgir bréf frá verkfræðistofu Möndull dags. 20. júlí 2021, umsögn brunahönnuðar
dags. 1. september 2021 og samþykki sumra eigenda dags. 13. september 2021.
Stækkun húsnæðis er: 27,4 ferm., 142,8 rúmm.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
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41. Rökkvatjörn 2

(50.525.01) 226871

Mál nr. BN059800

481007-1780 Al-verk ehf., Bæjarflöt 9, 112 Reykjavík
621102-2220 Eignasjóður Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess að byggja þrjú 4-hæða fjölbýlishús með kjallara, mhl. 01, 02 og
03, tengd saman á jarðhæð með einnar hæða lágbyggingum fyrir hjólageymslur og
sameiginlega bílgeymslu, mhl.04, á lóð nr. 2 við Rökkvatjörn.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 10. september 2021
fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 10. september 2021. Einnig fylgir
bréf skipulagsfulltrúa dags. 13. september 2021.
Stærðir:
Mhl.01: 1.308.4 ferm., 4.139.9 rúmm.
Mhl.02: 1.269.8 ferm., 4.140.3 rúmm.
Mhl.03: 1.334.1 ferm., 4.149.5 rúmm.
Mhl.04: 857.6 ferm., 2.493.7 rúmm.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 10. september 2021.
42. Sigtún 44

(13.66-.98) 104704

Mál nr. BN059766

570480-0149 Reykjavíkurborg - eignasjóður, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að gera viðbyggingu á milli tengibyggingar og kúlu í Ásmundarsafni
fyrir pallalyftu, á lóð nr. 44 við Sigtún.
Erindi fylgir tölvupóstur frá Minjastofnun Íslands dags. 24. ágúst 2021.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 10. september 2021
fylgir erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 9. september 2021. Einnig fylgir bréf
skipulagsfulltrúa dags. 13. september 2021.
Stækkun vegna viðbyggingar er: 8,00 ferm., 32,3 rúmm.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að
viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.
43. Silungakvísl 19

(42.127.04) 110789

Mál nr. BN059792

140778-4439 Natalie T. Narvaéz Antonsdóttir, Silungakvísl 19, 110 Reykjavík
Þórir Kjartansson, Silungakvísl 19, 110 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að gera glugga á suðurhlið geymslu, rými 0004 í húsi á lóð nr. 19 við
Silungakvísl.
Stærð: Óbreytt.
Erindi fylgir samþykki eiganda dags. 26. ágúst 2021 og dags. 30. ágúst 2021.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að
viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.
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44. Skógarhlíð 10

(17.034.01) 107073

Mál nr. BN059869

500215-1860 Afrek ehf., Ásgarði 75, 108 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að breyta notkun og innra skipulagi í hluta húsnæðis fyrir
líkamsræktarstöð í norð-vesturhluta fyrir 100 gesti í húsi á lóð nr. 10 við Skógarhlið.
Stærð er: Óbreytt.
Erindi fylgir samþykki eiganda dags. 30. ágúst og dags. 6. september 2021.
Gjald kr.12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
45. Skúlagata 3

(11.501.01) 173294

Mál nr. BN059847

501213-1870 Veitur ohf., Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að koma fyrir fallvörn úr riðfrírri stálgrind, á dælustöð á lóð nr. 3 við
Skúlagötu.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að
viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.
46. Skútuvogur 11

(14.270.01) 105177

Mál nr. BN059373

590169-3159 Eignarhaldsfélag Halldór J ehf., Skútuvogi 11, 104 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi 1. hæðar, m.a. að afmarka brunahólf, breyta
flóttaleiðum, bæta við kaffiaðstöðu, snyrtingu og ræstiklefa, auk þess sem ný útihurð er
sett í stað glugga á framhlið húss á lóð nr. 11 við Skútuvog.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
47. Stýrimannastígur 8

(11.352.10) 100459

Mál nr. BN059645

Valerie Bures - Bönström, Stýrimannastígur 8, 101 Reykjavík

Sótt er um leyfi til breyta innra skipulagi, innrétta bað, geymslu og setustofu í kjallara,
færa eldhús á 1. hæð og breyta fyrirkomulagi í risi, einnig að breyta inngangi og gera
nýjan glugga í kjallara, byggja timburverönd á vesturhlið og gera tvöfalda hurð út á
veröndina á einbýlishúsi á lóð nr. 8 við Stýrimannastíg.
Erindi fylgir umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 4. október 2016.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Uppfærðum teikningum vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.
48. Sundlaugavegur 24

(13.610.07) 104556

Mál nr. BN059851

Unnur Brá Konráðsdóttir, Sundlaugavegur 24, 105 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess breyta herbergi í eldhús og eldhúsi í vinnuherbergi, og fá
samþykkta ósamþykkta íbúð, þar sem grafið hefur verið frá íbúðarherbergjum og útbúið
dvalarsvæði meðfram suðurhlið íbúðar 0001 í íbúðarhúsi á lóð nr. 24 við Sundlaugaveg.
Erindi fylgir bréf frá hönnuði dags. 10. júlí 2019.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
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49. Súðarvogur 6A

(14.521.02) 105607

Mál nr. BN059842

501213-1870 Veitur ohf., Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík

Sótt er um leyfi til niðurrifs á spennistöð 631, fasteignanúmer F2023181 matshluta 010101, á lóð nr. 6A við Súðarvog.
Stærð niðurrifs er: 22,5 ferm., 79,0 rúmm.
Erindi fylgir afrit tölvupósts vegna stærðar mannvirkis dags. 31. ágúst 2021.
Gjald kr.12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa. Áskilið samþykki heilbrigðiseftirlits.
50. Sölvhólsgata 4

(11.511.01) 100976

Mál nr. BN059252

690981-0259 Ríkiseignir, Borgartúni 7a, 105 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að breyta innra skipulagi á 1. og 2. hæð, til að fjarlægja tvo hringstiga
milli kjallara og 1. hæðar, til að byggja flóttastiga úr kjallara á vesturhlið, flóttasvalir á
1-3 hæð, flóttastiga af þaki mhl. 04 upp á efstu hæð og á vesturgafli mhl. 01 verður reistur
flóttastigi með aðkomu frá öllum hæðum í Stjórnarráði Íslands á lóð nr. 4 við
Sölvhólsgötu.
Erindi fylgir brunahönnun frá Örugg, verkfræðiþjónusta dags. 27. apríl 2021, umsögn
Minjastofnunar íslands dags. 5. júlí 2021 og umsögn Borgarsögusafns Reykjavíkur dags.
5. júlí 2021.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 28. maí 2021 fylgir
erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. maí 2021. Einnig fylgir bréf
skipulagsfulltrúa dags. 31. maí 2021.
Gjald kr. 12.100
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Frágangur á lóðamörkum verði gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Með vísan til samþykktar borgarráðs frá 1. september 1998 skal utanhúss- og
lóðarfrágangi vera lokið eigi síðar en innan tveggja ára frá útgáfu byggingarleyfis að
viðlögðum dagsektum sbr. greinar nr. 2.4.5 og 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Áskilin lokaúttekt byggingarfulltrúa.
51. Templarasund 3

(11.412.10) 100901

Mál nr. BN059708

570209-0940 Þórsgarður ehf., Kirkjutorgi 6, 101 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess að breyta innra skipulagi í rými 0102 og opna veitingastað í flokki
ll tegund a, fyrir 30 gesti á jarðhæð í veitinga- og gistihúsi á lóð nr. 3 við Templarasund.
Erindi fylgir yfirlit breytinga á aðaluppdrætti dags. 9. desember 2014.
Bréf frá hönnuði ódags.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda heilbrigðiseftirlits.
52. Tryggvagata 11

(11.174.01) 100089

Mál nr. BN059862

631014-0970 Unnarstígur ehf., Pósthólf 70, 121 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess að breyta innra skipulagi og innrétta veitingastað, með litlum
kvikmyndasal, í flokki ll tegund A fyrir alls 79 gesti, lækka gólf innan við bar og í
kvikmyndasal og endurnýja glugga og hurðir 1. hæðar, í rými 0101 í skrifstofuhúsi á lóð
nr. 11 við Tryggvagötu.
Erindi fylgir mæliblað 1.117.4 dags. 28. júlí 2014, afrit af aðalteikningum, útlit,
samþykkt 9. desember 1943 og grunnmynd, samþykkt 7. júlí 2020.
Gjald kr. 12.100.
Frestað.
Vísað til athugasemda.
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53. Túngata 15

(11.600.06) 101147

Mál nr. BN059357

660505-1210 Landakotsskóli ses., Túngötu, 101 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að koma fyrir kennslustofum í tveimur gámaeiningum á lóð nr. 15 við
Túngötu.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 11. júní 2021 fylgir
erindi, ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 14. júní 2021.
Stærð: 50,9 ferm., 156,9 rúmm.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
54. Urðarbrunnur 15

(50.536.02) 211720

Mál nr. BN059649

Hrannar Máni Gestsson, Urðarbrunnur 74, 113 Reykjavík
Elísabet Inga Knútsdóttir, Urðarbrunnur 74, 113 Reykjavík

Sótt er um leyfi til að byggja tveggja hæða einbýlishús, með aukaíbúð á neðri hæð, á lóð
nr. 15 við Urðarbrunn.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 6. ágúst 2021 fylgir
erindi, ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 9. ágúst 2021.
Erindi fylgir samþykki eigenda aðliggjandi lóða nr. 13 og nr. 17.
Stærð: 283,4 ferm., 932,5,rúmm.
Gjald kr.12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
55. Vesturberg 195

(46.608.07) 112031

Mál nr. BN059864

540169-3229 Fylkir ehf., Grensásvegi 50, 108 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess að breyta innra skipulagi, þannig að stigi í rými 0102 er felldur
út í raðhúsi á lóð nr. 195 við Vesturberg.
Stærð er óbreytt.
Gjald kr.12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
56. Vínlandsleið 12-14

(41.116.01) 208323

Mál nr. BN059866

601299-6239 Vínlandsleið ehf., Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess að breyta innra skipulagi 2. og 3. hæðar og byggja reiðhjólaskýli
á bílastæði við húsið á lóð nr. 12-14 við Vínlandsleið.
Stærð hjólaskýli er : B rými 60 ferm., 131,5 rúmm.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Málinu vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa.
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57. Ægisíða 119

(15.320.17) 106175

Mál nr. BN059546

660293-2649 Ægisíða 119,húsfélag, Ægisíðu 119, 107 Reykjavík

Sótt er um leyfi til þess að setja svalir á austurgafl íbúðar 0201 og svalir með hringstiga
niður í garð á vesturgafl íbúðar 0101 í íbúðarhúsi á lóð nr. 119 við Ægisíðu.
Erindi fylgir hæðablað dagsett 30. janúar 1963 og samþykki lóðarhafa áritað á uppdrátt
nr. A-101 dags. 14. júní 2021.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 9. júlí 2021 fylgir
erindi, ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 6. júlí 2021. Einnig fylgir bréf
skipulagsfulltrúa dags. 12. júlí 2021.
Útskrift úr gerðabók embættisafgreiðslufundar skipulagsfulltrúa frá 10. september 2021
fylgir erindi, ásamt bréfi skipulagsfulltrúa dags. 13. september 2021.
Erindi var grenndarkynnt fyrir hagsmunaaðilum að Ægisíðu 117, 121 og 121A,
Sörlaskjóli 26, 28 og 30 frá 5. ágúst 2021 til og með 2. september 2021. Engar
athugasemdir bárust.
Gjald kr. 12.100
Frestað.
Vísað til athugasemda.
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Ýmis mál
58. Ártún
(00.013.000) 125653
Mál nr. BN059873
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna þrjár nýjar landareignir úr
landareigninni, Ártún á Kjalarnesi, í samræmi við meðfylgjandi uppdrætti
Vegagerðarinnar sem eru dagsettir 11.03.2019 og 04.03.2020.
Landið Ártún (L125653) er skráð 0 m².
Teknir 7117 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Ártún vegsvæði 2 hliðarvegar
(staðgr.nr. 31.534.101, L232290).
Teknir 516 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Ártún vegsvæði 3 hliðarvegar (staðgr.nr.
31.534.102, L232291).
Teknir 26936 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Ártún vegsvæði Vesturlandsvegar
(staðgr.nr. 31.534.103, L232190).
Landið Ártún (L125653) verður áfram skráð 0 m².
Nýtt land, Ártún vegsvæði 2 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.101, L232290).
Lagðir 7117 m² til landsins frá landinu Ártún (L125653).
Landið Ártún vegsvæði 2 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.101, L232290) verður 7117 m².
Nýtt land, Ártún vegsvæði 3 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.102, L232291).
Lagðir 516 m² til landsins frá landinu Ártún (L125653).
Landið Ártún vegsvæði 3 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.102, L232291) verður 516 m².
Nýtt land, Ártún vegsvæði Vesturlandsvegar (staðgr.nr. 31.534.103, L232190).
Lagðir 26936 m² til landsins frá landinu Ártún (L125653).
Landið Ártún vegsvæði Vesturlandsvegar (staðgr.nr. 31.534.103, L232190) verður
26936 m².
Sjá uppdrætti Vegagerðarinnar, Ártún vegsvæði, dagsettir 11.03.2019 og 04.03.2020.
Sjá kaupsamninga Vegagerðarinnar, við landeigenda Ártúns vegna breikkunar á
vegstæði Vesturlandsvegar, dags. 24.11.2020.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.

17

59. Ártún vegsvæði 2 hliðarvegar
Mál nr. BN059874
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna þrjár nýjar landareignir úr
landareigninni, Ártún á Kjalarnesi, í samræmi við meðfylgjandi uppdrætti
Vegagerðarinnar sem eru dagsettir 11.03.2019 og 04.03.2020.
Landið Ártún (L125653) er skráð 0 m².
Teknir 7117 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Ártún vegsvæði 2 hliðarvegar
(staðgr.nr. 31.534.101, L232290).
Teknir 516 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Ártún vegsvæði 3 hliðarvegar (staðgr.nr.
31.534.102, L232291).
Teknir 26936 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Ártún vegsvæði Vesturlandsvegar
(staðgr.nr. 31.534.103, L232190).
Landið Ártún (L125653) verður áfram skráð 0 m².
Nýtt land, Ártún vegsvæði 2 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.101, L232290).
Lagðir 7117 m² til landsins frá landinu Ártún (L125653).
Landið Ártún vegsvæði 2 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.101, L232290) verður 7117 m².
Nýtt land, Ártún vegsvæði 3 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.102, L232291).
Lagðir 516 m² til landsins frá landinu Ártún (L125653).
Landið Ártún vegsvæði 3 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.102, L232291) verður 516 m².
Nýtt land, Ártún vegsvæði Vesturlandsvegar (staðgr.nr. 31.534.103, L232190).
Lagðir 26936 m² til landsins frá landinu Ártún (L125653).
Landið Ártún vegsvæði Vesturlandsvegar (staðgr.nr. 31.534.103, L232190) verður
26936 m².
Sjá uppdrætti Vegagerðarinnar, Ártún vegsvæði, dagsettir 11.03.2019 og 04.03.2020.
Sjá kaupsamninga Vegagerðarinnar, við landeigenda Ártúns vegna breikkunar á
vegstæði Vesturlandsvegar, dags. 24.11.2020.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.
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60. Ártún vegsvæði 3 hliðarvegar
Mál nr. BN059875
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna þrjár nýjar landareignir úr
landareigninni, Ártún á Kjalarnesi, í samræmi við meðfylgjandi uppdrætti
Vegagerðarinnar sem eru dagsettir 11.03.2019 og 04.03.2020.
Landið Ártún (L125653) er skráð 0 m².
Teknir 7117 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Ártún vegsvæði 2 hliðarvegar
(staðgr.nr. 31.534.101, L232290).
Teknir 516 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Ártún vegsvæði 3 hliðarvegar (staðgr.nr.
31.534.102, L232291).
Teknir 26936 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Ártún vegsvæði Vesturlandsvegar
(staðgr.nr. 31.534.103, L232190).
Landið Ártún (L125653) verður áfram skráð 0 m².
Nýtt land, Ártún vegsvæði 2 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.101, L232290).
Lagðir 7117 m² til landsins frá landinu Ártún (L125653).
Landið Ártún vegsvæði 2 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.101, L232290) verður 7117 m².
Nýtt land, Ártún vegsvæði 3 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.102, L232291).
Lagðir 516 m² til landsins frá landinu Ártún (L125653).
Landið Ártún vegsvæði 3 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.102, L232291) verður 516 m².
Nýtt land, Ártún vegsvæði Vesturlandsvegar (staðgr.nr. 31.534.103, L232190).
Lagðir 26936 m² til landsins frá landinu Ártún (L125653).
Landið Ártún vegsvæði Vesturlandsvegar (staðgr.nr. 31.534.103, L232190) verður
26936 m².
Sjá uppdrætti Vegagerðarinnar, Ártún vegsvæði, dagsettir 11.03.2019 og 04.03.2020.
Sjá kaupsamninga Vegagerðarinnar, við landeigenda Ártúns vegna breikkunar á
vegstæði Vesturlandsvegar, dags. 24.11.2020.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.
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61. Ártún vegsvæði Vesturlandsvegar
Mál nr. BN059876
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna þrjár nýjar landareignir úr
landareigninni, Ártún á Kjalarnesi, í samræmi við meðfylgjandi uppdrætti
Vegagerðarinnar sem eru dagsettir 11.03.2019 og 04.03.2020.
Landið Ártún (L125653) er skráð 0 m².
Teknir 7117 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Ártún vegsvæði 2 hliðarvegar
(staðgr.nr. 31.534.101, L232290).
Teknir 516 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Ártún vegsvæði 3 hliðarvegar (staðgr.nr.
31.534.102, L232291).
Teknir 26936 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Ártún vegsvæði Vesturlandsvegar
(staðgr.nr. 31.534.103, L232190).
Landið Ártún (L125653) verður áfram skráð 0 m².
Nýtt land, Ártún vegsvæði 2 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.101, L232290).
Lagðir 7117 m² til landsins frá landinu Ártún (L125653).
Landið Ártún vegsvæði 2 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.101, L232290) verður 7117 m².
Nýtt land, Ártún vegsvæði 3 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.102, L232291).
Lagðir 516 m² til landsins frá landinu Ártún (L125653).
Landið Ártún vegsvæði 3 hliðarvegar (staðgr.nr. 31.534.102, L232291) verður 516 m².
Nýtt land, Ártún vegsvæði Vesturlandsvegar (staðgr.nr. 31.534.103, L232190).
Lagðir 26936 m² til landsins frá landinu Ártún (L125653).
Landið Ártún vegsvæði Vesturlandsvegar (staðgr.nr. 31.534.103, L232190) verður
26936 m².
Sjá uppdrætti Vegagerðarinnar, Ártún vegsvæði, dagsettir 11.03.2019 og 04.03.2020.
Sjá kaupsamninga Vegagerðarinnar, við landeigenda Ártúns vegna breikkunar á
vegstæði Vesturlandsvegar, dags. 24.11.2020.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.
62. Hvammur
(52.000.070) 125856
Mál nr. BN059877
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja landareign úr
landareigninni, Hvammi á Kjalarnesi, í samræmi við meðfylgjandi uppdrætti
Vegagerðarinnar sem eru dagsettir 04.03.2019 og 27.01.2020.
Landið Hvammur (L125856) er skráð 57774 m².
Landið reynist 57767 m².
Teknir 999 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Hvammur vegsvæði hliðarvegar
(staðgr.nr. 33.627.504, L232295).
Landið Hvammur (L125856) verður 56768 m².
Nýtt land, Hvammur vegsvæði hliðarvegar (staðgr.nr. 33.627.504, L232295).
Lagðir 999 m² til landsins frá landinu Hvammur (L125856).
Landið Hvammur vegsvæði hliðarvegar (staðgr.nr. 33.627.504, L232295) verður 999 m².
Sjá uppdrætti Vegagerðarinnar, Hvammur vegsvæði, dagsettir 04.03.2019 og
27.01.2020.
Sjá kaupsamninga Vegagerðarinnar, við landeigenda Hvamms vegna breikkunar á
vegstæði Vesturlandsvegar, dags. 28.01.2021.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.
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63. Hvammur vegsvæði hliðarvegar
Mál nr. BN059878
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja landareign úr
landareigninni, Hvammi á Kjalarnesi, í samræmi við meðfylgjandi uppdrætti
Vegagerðarinnar sem eru dagsettir 04.03.2019 og 27.01.2020.
Landið Hvammur (L125856) er skráð 57774 m².
Landið reynist 57767 m².
Teknir 999 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Hvammur vegsvæði hliðarvegar
(staðgr.nr. 33.627.504, L232295).
Landið Hvammur (L125856) verður 56768 m².
Nýtt land, Hvammur vegsvæði hliðarvegar (staðgr.nr. 33.627.504, L232295).
Lagðir 999 m² til landsins frá landinu Hvammur (L125856).
Landið Hvammur vegsvæði hliðarvegar (staðgr.nr. 33.627.504, L232295) verður 999 m².
Sjá uppdrætti Vegagerðarinnar, Hvammur vegsvæði, dagsettir 04.03.2019 og
27.01.2020.
Sjá kaupsamninga Vegagerðarinnar, við landeigenda Hvamms vegna breikkunar á
vegstæði Vesturlandsvegar, dags. 28.01.2021.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.
64. Krókur
(00.042.000) 125712
Mál nr. BN059892
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja landareign úr
landareigninni, Krókur á Kjalarnesi, í samræmi við meðfylgjandi uppdrátt
Vegagerðarinnar sem er dagsettur 31.08.2021.
Landið Krókur (L125712) er skráð 0 m².
Teknir 6150 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Krókur vegsvæði A (staðgr.nr.
32.248.501, L232328).
Teknir 1801 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Krókur vegsvæði B (staðgr.nr.
32.248.502, L232329).
Landið Krókur (L125712) verður áfram skráð 0 m².
Nýtt land, Krókur vegsvæði A (staðgr.nr. 32.248.501, L232328).
Lagðir 6150 m² til landsins frá landinu Krókur (L125712).
Landið Krókur vegsvæði A (staðgr.nr. 32.248.501, L232328) verður 6150 m².
Nýtt land, Krókur vegsvæði B (staðgr.nr. 32.248.502, L232329).
Lagðir 1801 m² til landsins frá landinu Krókur (L125712).
Landið Krókur vegsvæði B (staðgr.nr. 32.248.502, L232329) verður 1801 m².
Sjá uppdrátt Vegagerðarinnar, Krókur vegsvæði, dagsettur 31.08.2021.
Sjá kaupsamning Vegagerðarinnar, við landeigendur Króks vegna breikkunar á vegstæði
Vesturlandsvegar, dags. 05.06.2020.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.
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65. Krókur vegsvæði A
Mál nr. BN059893
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja landareign úr
landareigninni, Krókur á Kjalarnesi, í samræmi við meðfylgjandi uppdrátt
Vegagerðarinnar sem er dagsettur 31.08.2021.
Landið Krókur (L125712) er skráð 0 m².
Teknir 6150 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Krókur vegsvæði A (staðgr.nr.
32.248.501, L232328).
Teknir 1801 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Krókur vegsvæði B (staðgr.nr.
32.248.502, L232329).
Landið Krókur (L125712) verður áfram skráð 0 m².
Nýtt land, Krókur vegsvæði A (staðgr.nr. 32.248.501, L232328).
Lagðir 6150 m² til landsins frá landinu Krókur (L125712).
Landið Krókur vegsvæði A (staðgr.nr. 32.248.501, L232328) verður 6150 m².
Nýtt land, Krókur vegsvæði B (staðgr.nr. 32.248.502, L232329).
Lagðir 1801 m² til landsins frá landinu Krókur (L125712).
Landið Krókur vegsvæði B (staðgr.nr. 32.248.502, L232329) verður 1801 m².
Sjá uppdrátt Vegagerðarinnar, Krókur vegsvæði, dagsettur 31.08.2021.
Sjá kaupsamning Vegagerðarinnar, við landeigendur Króks vegna breikkunar á vegstæði
Vesturlandsvegar, dags. 05.06.2020.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.
66. Krókur vegsvæði B
Mál nr. BN059894
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja landareign úr
landareigninni, Krókur á Kjalarnesi, í samræmi við meðfylgjandi uppdrátt
Vegagerðarinnar sem er dagsettur 31.08.2021.
Landið Krókur (L125712) er skráð 0 m².
Teknir 6150 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Krókur vegsvæði A (staðgr.nr.
32.248.501, L232328).
Teknir 1801 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Krókur vegsvæði B (staðgr.nr.
32.248.502, L232329).
Landið Krókur (L125712) verður áfram skráð 0 m².
Nýtt land, Krókur vegsvæði A (staðgr.nr. 32.248.501, L232328).
Lagðir 6150 m² til landsins frá landinu Krókur (L125712).
Landið Krókur vegsvæði A (staðgr.nr. 32.248.501, L232328) verður 6150 m².
Nýtt land, Krókur vegsvæði B (staðgr.nr. 32.248.502, L232329).
Lagðir 1801 m² til landsins frá landinu Krókur (L125712).
Landið Krókur vegsvæði B (staðgr.nr. 32.248.502, L232329) verður 1801 m².
Sjá uppdrátt Vegagerðarinnar, Krókur vegsvæði, dagsettur 31.08.2021.
Sjá kaupsamning Vegagerðarinnar, við landeigendur Króks vegna breikkunar á vegstæði
Vesturlandsvegar, dags. 05.06.2020.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.
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67. Melagerði
(00.013.001) 125654
Mál nr. BN059890
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja landareign úr
landareigninni, Melagerði á Kjalarnesi, í samræmi við meðfylgjandi uppdrætti
Vegagerðarinnar sem eru dagsettir 11.03.2019 og 05.02.2020.
Landið Melagerði (L125654) er skráð 0 m².
Teknir 909 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Melgerði vegsvæði hliðarvegar
(staðgr.nr. 31.511.502, L232165).
Landið Melagerði (L125654) verður áfram skráð 0 m².
Nýtt land , Melagerði vegsvæði hliðarvegar (staðgr.nr. 31.511.502, L232165).
Lagðir 909 m² til landsins frá landinu Melagerði (L125654).
Landið Melagerði vegsvæði hliðarvegar (staðgr.nr. 31.511.502, L232165) verður 909
m².
Sjá uppdrætti Vegagerðarinnar, Melagerði vegsvæði, dagsettir 11.03.2019 og
05.02.2020.
Sjá kaupsamning Vegagerðarinnar, við landeigenda Melagerðis vegna breikkunar á
vegstæði Vesturlandsvegar, dags. 30.06.2021.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.
68. Melagerði vegsvæði hliðarvegar
Mál nr. BN059891
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að stofna nýja landareign úr
landareigninni, Melagerði á Kjalarnesi, í samræmi við meðfylgjandi uppdrætti
Vegagerðarinnar sem eru dagsettir 11.03.2019 og 05.02.2020.
Landið Melagerði (L125654) er skráð 0 m².
Teknir 909 m² af landinu og lagðir til nýs lands, Melgerði vegsvæði hliðarvegar
(staðgr.nr. 31.511.502, L232165).
Landið Melagerði (L125654) verður áfram skráð 0 m².
Nýtt land , Melagerði vegsvæði hliðarvegar (staðgr.nr. 31.511.502, L232165).
Lagðir 909 m² til landsins frá landinu Melagerði (L125654).
Landið Melagerði vegsvæði hliðarvegar (staðgr.nr. 31.511.502, L232165) verður 909
m².
Sjá uppdrætti Vegagerðarinnar, Melagerði vegsvæði, dagsettir 11.03.2019 og
05.02.2020.
Sjá kaupsamning Vegagerðarinnar, við landeigenda Melagerðis vegna breikkunar á
vegstæði Vesturlandsvegar, dags. 30.06.2021.
Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.
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Fyrirspurnir
69. Laugavegur 133

(12.221.19) 102855

Mál nr. BN059852

Páll Ágúst Ólafsson, Víðimelur 56, 107 Reykjavík

Spurt er um leyfi til að skrá kjallara rými 01-0001 sem íbúð í húsi á lóð nr. 133 við
Laugaveg.
Stærð er: Óbreytt.
Erindi fylgir afrit fasteignayfirlits dags. 18. maí 2021, afrit leyfis til einkaskipta dags. 3.
maí 2021 og ljósmyndir teknar innan séreignar mótteknar þann 7. september 2021.
Neikvætt.
Sjá leiðbeiningar á umsagnarblaði.

Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 14:00.
Erna Hrönn Geirsdóttir
Nikulás Úlfar Másson
Edda Þórsdóttir
Jón Hafberg Björnsson
Vífill Björnsson
Olga Hrund Sverrisdóttir
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