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Sveitarfélag

Vísað er til almennra reglna um úthlutun lóða og sölu byggingarréttar fyrir íbúðarhús í Reykjavík, upphaflega
samþykktar í borgastjórn Reykjavíkur 15. maí 2007, seinast breytt og samþykkt í borgarstjórn 16. febrúar 2016.
Vísað er til almennra
um úthlutun
og sölu
byggingarréttar
í Svalbarðsstrandarhreppi,
Umsækjanda
er ljóst reglna
að umsókn
þessarilóða
verður
því aðeins
sinnt að fyrir
hún íbúðarhús
sé útfyllt til
fulls. Rangar upplýsingar
upphaflega
samþykktar
í
sveitarstjórn
Svalbarðsstrandarhrepps
13.
september
2017.
geta valdið því að umsóknin verður ekki tekin til greina eða missi lóðar. Litið er á undirritun umsækjanda undir
umsóknina sem viðurkenningu hans á því, að hann hafi kynnt sér þær reglur og þá skilmála, sem gilda um lóðina
Umsækjanda er ljóst að umsókn þessari verður því aðeins sinnt að hún sé útfyllt til fulls. Rangar upplýsingar
sem
sótt er um og um úthlutun hennar.
geta valdið því að umsóknin verður ekki tekin til greina eða missi lóðar. Litið er á undirritun umsækjanda undir

Vakin
er sérstök
athygli á þvíhans
að umsækjandi
þarf
getasér
sýnt
á og
greiðsluhæfi;
milljónir
kr. fyrir
umsóknina
sem viðurkenningu
á því, að hann
hafiaðkynnt
þærfram
reglur
þá skilmála,45
sem
gilda um
lóðina sem sótt
um og kr.
um áúthlutun
einbýlishús,
40 er
milljónir
íbúð efhennar.
sótt er um raðhús eða parhús og 25 milljónir kr. á íbúð ef sótt er um
fjölbýlishús, með lánsloforði eða staðfestingu banka eða lánastofnunar á greiðslugetu. Lánsloforð eða
Umsókn þessi
er útfyllt
bestu samvisku.
Undirrituðum
að ranglega
útfyllt
umsókn
getur
leittum
staðfesting
banka
megasamkvæmt
ekki vera bundin
öðrum skilyrðum
en því,eraðljóst
umsækjanda
verði
úthlutað
lóð.
Nánar
til
ógildingar
hennar
eða
eftir
atvikum
til
missis
lóðar.
skilyrði vísast til ofangreindra reglna um úthlutun lóða og sölu byggingarréttar fyrir íbúðarhús í Reykjavík.
Umsókn þessi er útfyllt samkvæmt bestu samvisku. Undirrituðum er ljóst að ranglega útfyllt umsókn getur leitt
til ógildingar hennar
eftir atvikum
til missis
lóðar.
Umsækjandi
skaleða
kynna
sér eftirtalin
gögn:

Umsækjandi skal kynna sér eftirtalin gögn:

- Lóðaveitingar á Svalbarðseyri, úthlutunarreglur 17. september 2017
- Almennar áreglur
um úthlutun
lóða og sölu
fyrir
íbúðarhús í Reykjavík samþ. í borgarstjórn
- Íbúðarbyggð
Svalbarðseyri,
Deiliskipulag
ogbyggingarréttar
umhverfisskýrsla
16.06.2017
Reykjavíkur
15.
maí
2007,
síðast
breytt
og
samþykkt
í
borgarstjórn
16. febrúar 2016.
- Endurskoðað deiliskipulag Valsárhverfis.

- Almennir lóða- og framkvæmdaskilmálar samþykktir í borgarráði 13. júní 2013, síðast breytt og samþykkt í
borgarráði 2. júlí 2015.
- Úlfarsárdalur og Reynisvatnsás - upplýsingar um skipulag og uppbyggingu, útgáfa maí 2014.
Lóðarumsókn
skal
skila á skrifstofu
Svalbarðsstrandarhrepps, Ráðhúsi
- Verðskrá fyrir
lóðir, gildir til 31.
desember
2016.
og hægt er að skila
lóðarumsókn
þessari
undirritaðri
rafrænt 12
á netfangið:
postur@svalbardsstrond.is
Lóðarumsókn
skal skila
til þjónustuvers
í Borgartúni
– 14, 1. hæð,
s. 4 11 11 11
Einnig er hægt að skila lóðarumsókn þessari undirritaðri rafrænt á netfangið: lodir@reykjavik.is
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