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3.Teikningar sem sýna landslagshönnun skulu fylgja aðaluppdráttum. 

2.Endanlegir aðaluppdrættir skv. byggingarreglugerð. 

   fram, þ.á.m. efnisval, lóðahönnun og útfærsla jarðhæða m.t.t. markmiða um lifandi götuhliðar. 

1.Fyrirspurnarteikningar í mælikvarða 1:100 eða 1:200 skal leggja inn til byggingarfulltrúa þar sem meginatriði koma

Kynna skal áform um uppbyggingu lóða í tveimur áföngum:

. Skil á gögnum

      

húsi. Þessi breyting telst óveruleg.

 Skipulagssvæðið nær utan um eitt friðað hús. Engar meiriháttar breytingar eru fyrirhugaðar á þessu Menningarminjar.�

að Alliance húsinu og virki sem ein heild. Þessi breyting er metin óveruleg.

deiliskipulagi gerir kröfu um að húshliðar verði bortnar niður í 4 einingar. Þetta er gert til að form nýbygginganna falli betur 

 Tillaga aðÚtlit.�

léttri atvinnustarfsemi á jarðhæð. Þessi breyting er metin óveruleg.

Nýting á svæðinu verður að stærstum hluta hótelstarfsemi. Gert er ráð fyrir verslun og þjónustu eða Umferð og hljóvist. �

 bygginga myndast. Þessi breyting er metin óveruleg.

 Engin breyting er á niðurrifsheimildum en byggingarmagn eykst ofanjarðar og útirými /torg milli  Byggingarmagn.�

Breytingar þær sem hér eru kynntar eru óverulegar hvað varðar umhverfissjónarmið.

Í samræmi við 5.mrgr. 12. gr. skipulagslaga er gerð grein fyrir helstu umhverfisáhrifum deiliskipulagsbreytingarinnar. 

 Umhverfisáhrif.

                                                                    

   formi. (sjá skýringarmynd 1)

   útlitsmyndum. Gerð er krafa um uppbrot útveggjar í 4 einingar, sem taka mið af Alliance húsinu, bæði í stærð og

Þök skulu vera risþök, mænisstefna er sýnd á uppdráttum og gerð er grein fyrir hvar skulu vera hallandi þakfletir í� 

   er fastbundin.

Nýbyggingar skulu standa innan byggingarreita. Gerð er grein fyrir þakformi á uppdrætti og megin mænisstefna � 

   reiknast sér í nýtingarhlutfalli.*

   milliloft. Öll milliloft skulu vera opin, lokun skal annars vera með gegnsæju efni s.s. gleri eða handriði. Milliloft 

   nýtingu jarðhæða. 30% af jarðhæðum má nota undir milliloft. Einnig er heimilt að nota 15% af efstu hæðum undir 

   milliloft að lágmarki 2 metra aftur frá aðkomuhliðum móts götu /porti. Milliloft skulu vera hluti af starfsemi og 

   en 1m og dregin aftur frá þakkanti. Milliloft eru heimil á jarðhæðum. Þar sem þeim verður komið fyrir skal draga 

   hvers húshluta kemur fram á sniðmyndum. Stiga- og lyftuhús mega fara upp fyrir hámarksmænishæð þó ekki meira 

Heimilaður fjöldi hæða innan byggingarreita kemur fram á grunnmynd / afstöðumynd. Hámarks mænis- og vegghæð � 

   fram markmiðum um uppbrot. Svalir skulu vera 50% gegnsæjar.

Stigahús og svalir skulu vera innan byggingarreitar, þó mega svalir ná út fyrir byggingarreit sem nemur 0,5 m til að ná � 

   vegar og hins vegar óbundin byggingarlína. 

Byggingarreitir nýbygginga eru táknaðir með línum og brotnum línum, bindandi byggingarlína annars � 

A L M E N N I R  S K I L M Á L A R

Nýtingarhlutfall lóðar eykst úr 1,3 með bílakjallara í 2,3 með bílakjallara. � 

Gert er ráð fyrir bílakjallara með a.m.k. 45 bílastæðum, miðað við 1/100m2 atvinnuhúsnæði og  1/130m2 fyrir Hótel.� 

Kvöð er um fjölbreytt verslunar- og veitingarými á jarðhæðum, opin almenning, alls 1.400m2� 

   inndregnar hæðir er felld niður. Kvöð um viðbótarbílastæði á lóð er felld niður. Öll bílastæði skulu leyst í bílakjallara.  

   Ennfremur eru sett skilyrði um uppbrot á útveggjum og á þakformi og mænisstefna er fastbundin. Kvöð um 

Byggingarreitur jarðhæðar eykst og mynda byggingarnar skjólsæl útirými og göngugötur. Nýbyggingar eru 3 hæðir. � 

   sterkari götumynd bæði við Rastargötu og við Grandagarð og nýting lóðarinnar eykst. 

 Byggingarmagn ofanjarðar er aukið miðað við gildandi skipulag og byggingarreit er breytt. Byggingarnar mynda �

Lýsing á breytingunni / helstu breytingar frá gildandi skilmálum

lóðarmarka við Grandagarð. 

Lóðarmörk haldast óbreytt fyrir utan það að ekki er lengur gert ráð fyrir sleppistæði fyrir langferðabíla innan 

breytingar á friðlýstu húsi eða mannvirki án vitundar Minjastofnunar Íslands.

Alliance húsið, Grandagarður nr. 2, er friðlýst skv. lögum um menningarminar nr. 80/2012. Óheimilt er aðgera nokkrar 

landslagshönnunar og skila þarf sérteikningum af lóð. 

Breytt tillaga setur fram skilmála um gróður og lóðahönnun. Hanna skal öll svæði sérstaklega með tilliti til gróðurs og 

bygginguna til að tengja íverusvæðin saman. 

verði mun minni í sniðum svo að gönguleið milli bygginganna verði rýmri. Einnig er gert ráð fyrir sundi í gegnum 

hæðarmun milli bygginga og gefur lítið pláss til annarra athafna. Ný deiliskipulagsbreyting leggur því til að rampurinn 

Skv. deiliskipulagsbreytingunni frá 2013 átti langur rampur að liggja meðfram allri nýbyggingu. Svo stór rampur ýkir 

verslunar- og þjónusturými.

reiturinn hafi enga bakhlið heldur opni sig til allra hliða og myndi góðar teningar á milli svæða. Jarðhæðir skulu vera 

stuðla að fjölbreyttu mannlífi í almenningsrýmum og gangandi vegfarendur settir í forgang. Einnig er lögð áhersla á að 

þess að svæðið nýtist betur til torgmyndunar til suðvesturs og á milli bygginga. Með þessari breytingu er verið að 

inngangs að Granda, er lagt fram í nýrri deiliskipulagsbreytingu að öll bílastæði verði höfð í bílakjallara. Það er gert til 

fyrir allt að 25 viðbótarbílastæðum ofanjarðar á lóðinni. Vegna góðrar staðsetningar reitsins sem nokkurs konar 

Gildandi deiliskipulagsbreyting frá 2013 gerir einnig ráð fyrir bílakjallara með a.m.k. 33 bílastæðum og að koma megi 

sterkan heildarsvip og að það ríki gott samspil milli þess gamla og nýja.

sögulegu hlutverki í borgarmynd Reykjavíkur. Meginmarkmið nýrra breytinga á lóð miða því að því að skapa stað með 

Við nánari greiningu á lóðinni þykja áform um þessa viðbyggingu ekki styrkja stöðu Alliance hússins sem gegnir 

670m². Efri hæðirnar 2 skulu inndregnar að norðan  og vestanverðu. 

er 505m², en ný viðbygging var ráðgerð 1600m² að stærð. Viðbygging var ráðgerð 3 hæða, þar sem jarðhæðin er 

matshluti 02 og 03 skv. skráningu fasteignaskrár, og gerð nýrrar viðbyggingar í staðinn. Stærð núverandi viðbyggingar 

Gildandi deiliskipulagsbreyting frá 2013 gerir ráð fyrir niðurrifi viðbyggingar við húsið byggt árið 1973 og 1974, 

Forsendur breytingar

verður fellt úr gildi með þessari breytingu.

deiliskipulagi, Vesturbugt, var samþykkt 20.11.2013 og birt í B-deild 3.2 2014. Hluti þess sem snýr að umræddri lóð 

Stjórnartíðinda þann 11.6.2007. Í deiliskipulaginu er svæðið merkt með númerinu 01, sjá uppdrátt. Breyting á því 

Gildandi deiliskipulagsuppdráttur af Slippa-Ellingsenreit var samþykktur í borgarráði hinn 26.04.2007 og birt í B-deild 

 

sem gerir ráð fyrir uppbyggingu um 330 íbúða, að hæðir húsa séu 1-5 hæðir og þéttleiki íbúða 100 íbúðir/ha.

opin almenningi í forgangi. Svæðið er á svokölluðum þéttingarreit nr. 6 skv. aðalskipulagi, Slippsvæði  Nýlendureitur 

eru heimilar, einkum á efri hæðum húsnæðis. Við jarðhæðir með götuhliðastýringu er verslunar- og þjónustustarfsemi 

Skrifstofur og þjónusta. Gert er ráð fyrir stofnunum og skrifstofum og sérhæfðri þjónustu, þ.m.t. gistiþjónustu. Íbúðir 

stjórnartíðinda 26. febrúar 2014. Landnotkun svæðisins skv. aðalskipulagi er M1b: Blönduð miðborgarbyggð-  

Í gildi er Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030  samþykkt í borgarstjórn Reykjavíkur 26. nóvember 2013 og birt í B-deild 

Gildandi skipulagsáætlanir

Rastargötu. Nánar tiltekið þeirri lóð sem Alliance húsið stendur á.

Deiliskipulagsbreyting þessi tekur til lóðar innan Slippa-Ellingsenreits, sem liggur milli Mýrargötu, Grandagarðs og 

Afmörkun

GREINARGERÐ MEÐ TILLÖGU AÐ BREYTINGU Á DEILISKIPULAGI:

A

29.09.2017

                                                                                                                                                                                           

 Hafa skal samráð við Minjastofnun Íslands um hönnun nýbygginga á lóðinni og um allar breytingar á Alliance húsinu.�

   háð samþykki Minjastofnunar Íslands og Reykjavíkurborgar.

Heimild er fyrir utanáliggjandi stigahúsi fyrir Alliance húsið, utan við byggingarreit. Hönnun og frágangur stigahússins er� 

 Friðun nær til ytra borðs aðalhúss Grandagarðs 2, Alliance húss. �

hefur mikið gildi fyrir umhverfi sitt á hafnarsvæðinu.

vitnisburður um þá atvinnustarfsemi er eitt sinn einkenndi gamla Vesturbæinn. Það er lítið breytt frá upprunalegri gerð og 

vitnisburður um góða byggingarlist. Húsið var byggt sem saltverkunarhús og hefur mikið menningarsögulegt gildi sem 

markvissri og fagurri gluggasetningu sem sniðin er af upphaflegri notkun þess. Einfalt útlit þess getur því vel talist 

sem eru í gullinsniði hvor við aðra hvað breiddina varðar. Húsið er ekki ofhlaðið skrauti, enda atvinnuhúsnæði, en með 

glæsilegt höfundarverk hans. Alliance húsiðer í góðum hlutföllum, tvær sambyggðar álmur með inndreginni millibyggingu, 

eftir teikningum Guðmundar H. Þorlákssonar húsameistara og er talið hafa mikið byggingarlistarlegt gildi sem dæmi um 

með vísan til 1.mgr 4.gr. laga um húsafriðun, nr. 104/2001. Húsið er steinsteypuhús og var byggt á árunum 1924 til 1925 

Innan skipulagssvæðisins stendur Grandagarður 2, Alliance húsið sem var friðað af menntamálaráðherra 3. Febrúar 2010 

. Húsvernd

 

fasteignaskrá.

Óbreyttar frágildandi skipulagi þ.e. heimilt er að rífa lága viðbyggingu við Alliance húsið, matshluti 02 og 03 skv. � 

  Niðurrifsheimildir

   Dekkt gler er óheimilt. 

Á jarðhæð eru stórir fletir að megin hluta glerjaðir, dregið er úr speglunaráhrifum slíkra flata meðviðeigandi aðgerðum. � 

. Efnisval

        -Gegndræpt yfirborð (Gróðurbeð, grasflatir og gegndræp yfirborðsefni (pallar, grindur og hellur)).

        -Blágrænar ofanvatnslausnir (Græn þök, regngarðar og svelgir).

Lausnir sem teljast til gegndræpa svæða eru:� 

   á gegndræpt svæði innan lóðar. Miðað skal við að leysa sem mestan hluta ofanvatns ofanjarðar.

Að lágmarki 20% yfirborðs lóðar skal vera gegndræpt eða hafa burði til að meðhöndla/geyma vatn ofanjarðar og leiða inn� 

 Ofanvatnslausnir.

   hönnun og framkvæmdir á lóðinni. 

   Taka skal tillit til að brunnur Veitna er staðsettur á lóðinni (sjá uppdrátt) og samráð skal hafa við Veitur við 

   Leysa skal aðkomu fyrir aðföng þegar fullnaðarhönnun liggur fyrir. 

   vegna á aðalteikningum. Allur frágangur skal vera vandaður og hæfa húsum á þessum mikilvæga stað í miðborginni.

   þess jafnframt gætt að sorpílát verði ekki áberandi. Gera skal grein fyrir sorpílátum og hugsanlegum mannvirkjum þeirra

   Sorpgeymsla skal vera leyst innan byggingareits, aðgangur að sorpílátum skal vera auðveldur, greiður og án hindrana en

   fyrir landmótun, yfirborðsfrágangi, gróðri og lýsingu á lóð á lóðaruppdrætti sem fylgir byggingarleyfisumsókn. 

 Staðsetning gróðurs á uppdrætti er til viðmiðunar og háð nánari útfærslu / hönnun viðgerðaðaluppdrátta. Gerð skal grein�

. Frágangur á lóðum og lóðarmörkum

Aðgengi gangandi er frá Grandagarði, Rastargötu og Mýrargötu. � 

 Verslanir við torg skulu hafa virka innganga inn á torgið. �

 Á milli húshluta er göngugata / íverusvæði ásamt torgi sem skal vera opið almenningi.�

.Útirými

 Kvöð er um almenna umferð gangandi innan lóðarmarka.  �

. Götur og umferð

   gjaldskráum, skv. 19. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og reglum um bílastæðagjald í Reykjavík sem í gildi er hverju sinni.

Þar sem bílastæðum verður ekki komið fyrir innan lóða getur Reykjavíkurborg ákveðið að innheimta bílastæðagjald sbr. � 

   fermetrar í bílarömpum og bílalyftum. Ekki er hægt að greiða sig frá bílastæðum fyrir hreyfihamlaða.

 Fjölda bílastæða fyrir hreyfihamlaða skal reikna út skv. byggingarreglugerð. Undanskildir í bílastæðaútreikningum eru�

   svæði M1b.

Reglur um bíla- og hjólastæði á reitnum eru í samræmi við bíla- og hjólastæðastefnu Aðalskipulags Reykjavíkur fyrir� 

   45. Koma skal fyrir hjólastæðum á lóð nálægt inngöngum í samræmi við kröfur aðalskipulags.

 Aðkoma að bílakjallara er frá Rastargötu og er undir nýbyggingu að hluta. Heildarfjöldi stæða í bílakjallara er áætlaður�

Öll bílastæði eru í bílakjallara og gert er ráð fyrir samnýtingu bílastæða í borgarlandi umhverfis reitsins.� 

 Bíla- og hjólastæði.

   veitingahús eða heilsulind. Núverandi starfsemi er safn. 

 Starfsemi frjáls. Heimilt að nýta sem móttökusal fyrir gististarfsemi og sambærilega starfsemi, svo sem Alliance hús. �

   fyrir lyftum og/eða stigahúsum fyrir atvinnustarfsemi á efri hæðum og skal lágmarka útlitsleg áhrif. 

   Grandagarði/Rastagötu. Fundarsalir eða önnur stoðrými fyrir atvinnustarfsemi á efri hæðum óheimil. Heimilt að koma

   opna á milli. Kvöðin nær yfir allar nýbyggingar þ.á.m. við Mýrargötur og meðfram Mýrargötu 26 að 

   o.s.frv. Lágmark fimm aðskilin atvinnurými. Mismunandi starfsemi skal vera í hverju rými og óheimilt að sameina eða

 Verslun, veitingastarfsemi og létt atvinnustarfsemi á borð við hárgreiðslustofur, snyrtistofurJarðhæðir nýbyggingar:� 

    vera íbúðir. 

 Gististarfsemi og/eða önnur skrifstofu- og atvinnustarfsemi. Í nýbyggingu við Mýrargötu skuluEfri hæðir nýbyggingar:� 

.Starfsemi

Allar stærðir er að finna í skilmálatöflu. 

. Stærðir

    aðalskipulag. 

    breytinga á deiliskipulagi, enda séu breytingar í samræmi við ákvæði byggingarreglugerða, meðfylgjandi skilmála og

Heimilt er að lagfæra og gera minniháttar breytingar á húsum, s.s. setja svalir, kvisti, skyggni án þess að koma þyrfti til� 

   frá aðliggjandi götum og porti við Alliance hús. 

Jarðhæðir nýbyggingar skulu vera a.m.k. fimm virk verslunar- og þjónusturými opin almenning. Inngangar skulu vera bæði � 

     og brunnur merktur á uppdrátt. 

3.  Bætt við texta í greinargerð um brunn Veitna á lóðinni 

2.  Bætt við texta í greinargerð um aðstöðu fyrir aðföng.

1.  Texta í greinargerð breytt varðandi rútustæði við Rastargötu

Eftirfarandi breytingar voru gerðar á uppdrætti:

ÚR AÐALSKIPULAGI

LOFTMYND 

Skýringar:

000 m2

000 m2

N=

2h

GK:

GILDANDI DEILISKIPULAG VESTURBUGT FRÁ 2013 MKV. 1:500 m.v blaðstærð A1 MKV. 1:500 m.v blaðstærð A1

SKILMÁLATAFLA

ÞRÍVÍDDARMYND - TILLAGA UM MÖGULEGT ÚTLIT

TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI FYRIR GRANDAGARÐ 2

DEILISKIPULAG SAMÞ. 26.06.2007

*sjá skilmála

Brunnar

Gófkóti neðstu aðgangshæðar

Fjöldi hæða í húsi

Nýtingarhlutfall lóðar með bílakjallara

Mænisstefna

Staðsetning á bekkjum, gróðri og grjóthleðslu er leiðbeinandi

Innakstur í bílakjallara

Byggingarreitur bílakjallara

Niðurrifsheimild

Byggingarreitur, hámark

Verndað byggðamynstur

Núverandi byggingar

Óbundin byggingarlína

Bindandi byggingarlína

Hámarks byggingarmagn

Stærð lóðar í fermetrum

Lóðamörk

Mörk skipulagssvæða
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Almennt um vinda og veður við vesturenda Mýrargötu 

Vindar á svæðinu geta blásið úr flestum áttum, en algengast er að vindur sé milli 

austurs og suðurs, af norðri eða  suðvestri.  Vindur úr NV er mjög algengur á 

góðviðrisdögum að sumarlagi, en annars sjaldgæfur.  Fremur næðingssamt er á 

svæðinu sem um ræðir í V-lægum áttum og N-átt en nokkurt skjól er af landi og 

byggð vindum milli austurs og suðurs.  Stormar eru ýmist í SA, V/SV eða N-átt.   

Úrkoma fellur aðallega í vindi milli austurs og suðsuðausturs að báðum áttum 

meðtöldum.  Úrkoma í vindi milli suðsuðausturs og suðvesturs er þó ekki óalgeng.   

 

Nokkur atriði varðandi tillögur að byggingum á Allianz-reit 

Í vestlægu áttunum magnast vindur þar sem blæs samsíða húsunum sem standa 

við Grandagarð og hringtorgið, ekki síst við hornið þar á milli.   Hvorki stærð, gerð 

né hæð húsanna gefa tilefni til að ætla að um mjög mikla mögnun verði að ræða 

(ekki er ástæða til að óttast að ástandið verði eins slæmt og t.d. við aðalinngang 

JL-hússins). 

Rýmið á milli húsanna verður að líkindum oft skjólgott, bæði í austlægu áttunum, 

norðanátt og jafnvel í hafgolunni (NV-áttinni) á sumardögum.  

Ekkert í núverandi hönnun kallar á augljósar og áríðandi úrbætur með tilliti til 

vinda.  Vissulega væri hægt að skapa skjól fyrir gangandi með hágróðri, en eftir 

sem áður verður ekki hjá því komist að á þessum stað er næðingur allmarga daga 

á ári.  

 

 

12.10.2016 

Haraldur Ólafsson 

veðurfræðingur 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: Pétur B. Luthersson <pbl@pbldesign.com>

Sent: 26. júlí 2017 10:37

Til: USK Skipulag

Afrit: pbl@pbldesign.com; bl.patt@talnet.is

Efni: Alliance reitur- mótmæli

 

 
Til Skipulags Reykjavíkurborgar 
Varðar Skipulagstillögur að breytingum á Deiliskipulagi á Alliance reit við Vesturbugt, Grandagarði 
2, frá BASALT arkitektum. Dags.29.6.2017. 
 

VIÐ MÓTMÆLUM 
 
 
Við, eigendur íbúðar nr. 406 í húsinu Mýrargötu nr. 26, 101 R. 
Pétur B. Lúthersson (kt. O20936-7119) og Brigitte Lúthersson-Patt (kt. 191140-6999) 
 
langar að koma eftirfarandi á framfæri: 
 
Góðan dag. 
 
Við undirrituð leyfum okkur hér með að mótmæla harðlega þessum fyrirhuguðu tillögum 
frá Basalt arkitektum með eftirtöldum rökum: 
 
Íbúð okkar keyptum við fyrir tveimur árum og fluttum inn 1. águst 2015. Þegar við skoðuðum 
íbúðina fengum við að vita hjá sölumönnum fasteignasala að ekki væri gert ráð fyrir að 
nýbyggingar á Ellingsen reitnum næðu svona langt til norðurs og ennfremur að efsta hæð yrði ekki 
svona há og næði heldur ekki í þeirri hæð að norðurbrún þessarar nýbyggingar. Með öðrum 
orðum var gert lítið úr skerðingu á útsýni til Snæfellsness. Þessar breytingar eru sem sagt 
veruleger frá gildandi skipulagi þegar við keyptum eignina. 
 
Við keyptum íbúðina fyrst iog fremst vegna hins fagra útsýniss til Snæfellsness og þá ekki síst 
jökulsins, enda uppalinn í námunda við hann með náið útsýni til hans. 
Við  óttumst að samkvæmt þessum nýju tillögum verði okkur byrgð sýn þangað. 
 
Við erum ekki að amast auknum fjölda erlendra ferðamanna, enda hafa þeir verið með gott 
búsílag við brokkgengt efnahagslíf. Það er okkur hins vegar óskiljanlegt að svo mörgum hótelum 
skuli safnað á lítið svæði, með öllu sem því fylgir. Erfitt er að komast að og frá húsinu og 
tilfinnanlegur skortur er á bílastæðum. Kann að vera að skammtíma sjónarmið ráði, vegna þess 
hve álitlegur kostur er að selja hvern rúmmetra fyrir hótel á uppsprengdu verði. Okkur finnst hins 
vegar mjög óréttlátt að þessi stefna skuli skerða áðurnefnd gæði á húsnæði okkar. Við 
keyptum  íbúðina háu verði miðað við þær upplýsingar sem þá lágu fyrir. Húsið verður eins og 
staðsett í dimmum gljúfrum, því byggingarnar sem um lykja  eru það háar, ef þessar 
skipulagstillögur koma til framkvæmda. Við erum nánast að fá hótel upp í kok í eiginlegri 
merkingu. 
 
Allianz húsið verður inni króað af hótelum nánast á alla vegu. 
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Vel að merkja er Alliance húsið friðað, það virðist samt eins og það eigi að vera eins lítt sjáanlegt 
og mögulegt er. Fallegasta hlið hússins sem snýr í norður verður ekki sjáanleg nema hótelgestum. 
Til hvers að vernda hús ef það fær ekki að njóta sín?  
 

Hönnuður þessa fallega húss, Alliance hússins, var raunar húsasmiður, en ætti samt að njóta 
sömu virðingar og aðrir hönnuðir fyrst á annað borð var farið í að eyða tíma og fjármunum til þess 
að vernda það. Annars er lítið mark takandi á húsaverndunarsinnum ef þessar skipulagstillögur ná 
fram að ganga.  
 

Í trausti þess að þessi mótmæli okkar séu tekin til greina. 
 
Í vinsemd með kveðjum, 
 
Pétur B. Lúthersson 
Brigitte Lúthersson-Patt 
 

 

 

 

 

 

 



From: Guðmundur Björnsson [mailto:gummibjoss53@gmail.com]  

Sent: 28. júlí 2017 14:35 

To: USK Skipulag 

Subject: Breyting á deiliskipulagi á Allianz reit. 

 

Við undirrituð eigendur íbúðar 213 sem snýr til vesturs á móti Allians húsi mótmælum harðlega 
fyrirhuguðum breytingum á deiliskipulagi Allianz reits. Við tökum undir öll þau sjónarmið og rök sem 
reifuð eru skilmerkilega í athugasemdum stjórnar húsfélags Mýrargötu 26 vegna umrædds reits og 
förum fram á að staðið verði við gildandi deiliskipulag. Við teljum að verði fyrirhuguð breytingartillaga 
samþykkt muni íbúð okkar rýrna að verðgildi og bendum á máli okkar til stuðnings sambærileg sjónarmið 
og lagarök sem byggt er á í nýlegum dómi Hæstaréttar nr. 544/2015, en þar var Mosfellsbær dæmdur til 
að greiða íbúðareigendum bætur vegna breytinga á deiliskipulagi sem fól í rýrnun á verðgildi íbúða 
þeirra. Hér er um að ræða stórfellda breytingu á gildandi deiliskipulagi sem aðeins er um 3‐4 ára gamalt, 
þar sem byggingarmagn er m.a. tvöfaldað og fallið frá því að draga inn hæðir ofar 1. hæð.  Við fáum ekki 
varist þeirri hugsun að verið sé að koma aftan að okkur með þessari tillögu og að rök og sjónarmið 
borgarskipulags sem ganga m.a. út á að verið sé að styðja við Allians húsið með henni séu mjög léttvæg 
og beinlínis röng, þar sem það mun hverfa inn í þennan fyrirhugaða byggingarmassa og týnast og engan 
veginn fá notið sín eins og það gerir í dag. Með hliðsjón af framansögðu áskilum við okkur rétt til að leita 
atbeina dómstóla verði tillagan samþykkt. 

 

Virðingarfyllst, 

Anna Sigurðardóttir, 

Guðmundur Björnsson. 



From: Sigríður Hanna Jóhannesdóttir [mailto:shanna@pasima.net]  

Sent: 28. júlí 2017 17:33 

To: USK Skipulag 

Subject: Mótmæli vegna breytinga á deiluskipulagi á svökölluðum Allianz reit. 

 

Heil og sæl. 

Undirrituð, Sigríður Hanna Jóhannesdóttir kt. 281154‐7299, eigandi íbúðar 205 á Mýrargötu 26 
mótmælir harðlega allri breytingu á deiluskipulagi á svökölluðum Allianz reit. Aukingin á byggingamagni 
ein og sér er út í hött. Það er sorglegt hvað borgaryfirvöld eru orðin skammsýn og hugsa aðeins um að 
hafa byggingamagn mikið til að geta selt dýrt; one off, og þeir sem kaupa eru líka bara að hugsa um 
gróða og engin framtíðarsýn þar heldur. Svæðið kringum höfnina er dýrmætt svæði sem stuðlar að betri 
heilsu og hamingju borgarbúa, og það verður aldrei metið til fjár. Nýlega var aukið byggingamagnið hinu 
megin við Mýrargötu 26, þannig að mjög hefur verið þrengt að almenningssvæðum og aðgengi að 
höfninni /sjó. Þar á ég von á að eftir örfá ár fari íbúar þar framá að fá loka fyrir gangandi umferð því það 
er alveg ofan í þeim íbúðum, og verður það þá ekki samþykkt af skipulagsyfirvöldum? Ég óttast það. Ég 
er ekki að hugsa um hvort hin eða þessi íbúð hafi útsýni út á sjó, heldur að aðgengi að höfn og sjó sé 
óheft fyrir gangandi, og að byggingar séu ekki svo háar að skuggavarp geri tilveruna kalda og gráa. 
Vindasamt er á þessu svæði og ætti að vera alltaf skilyrði, eins og er hjá Dönum, að stilla upp í vindlíkani 
áður en samþykkt er. Skuggahverfið er lifandi dæmi um hvað þarf að varast, þar er varla stætt í smá roki. 
Það getur ekki verið að þær byggingar hafi verið settur upp í vindlíkani áður en þær voru samþykktar. 
Svo eru þær að auki hræðilega ljótar allar. 

 

Ég hef mótmælt áður og það virðist litlu breyta. Ég tek ofan fyrir þeim sem fara með þennan málaflokk í 
New York, þannig að Central Park er enn til í dag íbúum til ánægju og heilsubótar. Svo ég nefni það enn 
og aftur. Þar eru allavegana einhverjir í stjórn sem þora að vera til. 

 

Með von um að skipulagsyfirvöld borgarinnar fari aftur yfir þessar breytingar og bakki, og setji hag 
fólksins í forgang, og bestu kveðjur, 

 

Sigríður Hanna gsm 690 1935. 
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Ann María Andreasen

Frá: Sigrún Sæmundsen <spirasaem@gmail.com>

Sent: 31. júlí 2017 10:49

Til: USK Skipulag

Efni: Gamla höfnin - Allianz reitur - athugasemdir

Viðhengi: Umsögn húsfélags vegna Allianz reit.docx

Góðan dag,  
 
Ég er íbúi á Mýrargötu 26, vinsamlegast sjáið athugasemdir við breytingar á tillögu við Allianz reit í 
viðhengi. 
 
Þá mótmæli ég sérstaklega tillögum um aukna gististarfsemi á reitnum, nú þegar er 147 herbergja hótel 
(Icelandair Hotel Marina) í 250m fjarlægð og 60 herbergja hótel (Oddson) í 550m fjarlægð. Slíkri starfsemi 
fylgir mikil truflandi umferð, og ef ég vitna í skjalið:  
 

"Þarfir gesta á hótelum og íbúa í hverfinu eru ólíkar og kalla á ólíkar útfærslur og þjónustu. Benda má á að 
umferð hótelgesta er á öllum tímum sólahrings og hefur slíkt áhrif á íbúðabyggð í nágrenni og letur frekar 
en hvetur íbúa borgarinnar til að setjast þar að. Gert hafði verið ráð fyrir að sleppistæði fyrir rútur yrði við 
Grandagarð en það er nú staðsett á Rastargötu og hefur það án efa áhrif á umferð rútubifreiða í næsta 
nágrenni við Mýrargötu 26. Aftur er bent á mikilvægi þess að hafa í huga þau miklu áhrif sem svo mikil 
uppbygging á hótelum mun hafa á mögulega íbúabyggð á svæðinu og flókið samspil íbúa og hótelgesta og 
ólíkar þarfa þeirra bæði á nóttu sem degi. 

 

Öll sú uppbygging sem nú er ætluð í nágrenninu mun án efa auka umferð akandi og gangandi og engar 
lausnir eru sjáanlegar af hálfu borgaryfirvalda." 

 

Nú þegar er mikið rask af auknum straumi rúta og bílaleigubíla sem komast hvergi fyrir, þeim lagt er um 
allar trissur og mikið þrengt að innkeyrslum bílakjallara í húsinu, íbúum til ama. 

 

Frétt sem birtist á heimasíðu TIME magazine í apríl 2017 kemur svo upp í hugann, en í henni er fjallað um 
fyrirhugaðar áætlanir borgaryfirvalda í Barcelona að sporna við síauknum ferðamannastraumi sem keyrir 
upp fasteigna- og íbúðaverð og hrekur innfædda úr miðborginni. Hún fylgir hér með. 

 

http://ti.me/2f0L1H6 

 

Virðingafyllst, 

Sigrún Sæmundsen 
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Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík 

skipulag@reykjavik.is        

Reykjavík 28. júlí 2017 

 

Erindi: Athugasemdir húsfélagsins Mýrargötu 26 vegna tillögu að breytingum 
á deiliskipulagi á lóðinni Grandagarði 2, Allianz reit. 

 

 

 

 

mailto:skipulag@reykjavik.is
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Húsfélagið Mýrargötu 26, 101 Reykjavík, gerir alvarlegar athugasemdir við 

fyrirhugaðar breytingar á deiliskipulagi Vesturbugtar fyrir lóðina 2 við Grandagarð, 

Allianz reit, og mótmælir breytingunum harðlega. 

Flestir þeir aðilar sem keypt hafa íbúðir í húsinu hafa gert það vegna þess gróskumikla 

mannlífs sem einkennir hverfið og nálægðar við höfnina og þess mannlífs sem 

einkennir hafnasvæði borgarinnar.  Kaupverð íbúða var hátt ekki síst vegna 

staðsetningar hússins og þess útsýnis sem er frá íbúðum. 

Nýlega var samþykkt uppbygging á rúmlega 170 íbúðum á Vesturbugt, á lóð austan 

við Mýrargötu 26, og munu sú framkvæmd væntanlega hefjast nú í vetur. Sú 

framkvæmd mun taka allt að fimm ár og mun án efa hafa áhrif á lífsgæði þeirra íbúa 

sem á Mýrargötu 26 búa, meðan á framkvæmdinni stendur. 

Nýjar tillögur um breytingar á deiliskipulagi á Allianz reitnum, Grandagarði 2, sem 

liggur vestan megin við Mýrargötu 26, gera ráð fyrir geysilegri aukningu á 

byggingarmagni.  Þetta skerðir bæði útsýni frá Mýrargötu 26 og eykur skuggavarp og 

gera má ráð fyrir að birtumagn skerðist verulega. Eigendur þeirra íbúða sem snúa til 

vesturs að Faxaflóa telja að verðgildi eigna þeirra muni skerðast og vegið sé að 

eignarrétti þeirra.  Einhverjir eigenda munu áskilja sér rétt til að sækja bætur vegna 

þessa, ef umræddar breytingar á deiliskipulagi verða samþykktar. 

Eftirfarandi þáttum er mótmælt. 

1. Aukið byggingarmagn á lóðinni og breyting á byggingarreit 

Í tillögu um breytingar á deiliskipulagi á Allianz reitnum er gert ráð fyrir að 

byggingarmagn ofanjarðar aukist úr 3300 m2 í 6700 m2.  Þetta er rúmlega tvöföldun 

á byggingarmagni!  Gert er ráð fyrir að nýtingarhlutfall lóðar aukist úr 1,3 með 

bílakjallara í 2,3 með bílakjallara, sem er 77% aukning á nýtingarhlutfalli. 

Hárri byggingu er ætlað að rísa á lóðinni, hér eftir kölluð Bygging B, sjá teikningu ofar, 

og verður mjög lítið bil milli hennar og Mýrargötu 26. 

Meðal þess sem sett er fram af hálfu skipulagsyfirvalda er að núverandi skipulag 

reitsins sé ekki til þess fallið að styrkja stöðu Allianz hússins, sem gegni sögulegu 

hlutverki í borgarmynd Reykjavíkur og breytingarnar eigi að skapa sterkan heildarsvip 

og samspil á milli þess gamla og nýja. Erfitt er að sjá að slíkt byggingarmagn sem nú er 

gerð tillaga um sé til þess fallið að gera Allianz húsinu hærra undir höfði, heldur þvert 

á móti þrengir verulega að  húsinu. Húsið hverfur inn í eins konar virkisvegg sem 

nánast umlykir það, og hæðin á Byggingu B er slík að hún gnæfir yfir Allianz húsinu. 

Þessu má að vissu leyti líkja við þau nýbyggðu glerhýsi sem risið hafa við húsin að 

Laugarvegi 4 og 6 og nánast kaffæra eldri byggingarnar að margra mati, eins og hefur 
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orðið fréttaefni nýlega.  Meðal annars gagnrýndi Pétur H. Ármannsson sviðsstjóri 

Umhverfis og skipulags hjá Minjastofnun þetta í fréttum RÚV þann 10. júlí 

síðastliðinn.  Hann taldi raunar líklegt að þetta hefði ekki orðið niðurstaðan á 

Laugavegi ef í gildi hefðu verið þau minjaverndarlög, sem nú hafa verið sett, þegar 

breyting var gerð á deiliskipulagi á árinu 2008 varðandi umræddan hluta Laugavegar. 

Í húsinu Mýrargötu 26 eru 68 íbúðir og þar búa um eitt hundrað íbúar. Um helmingur 

af þeim íbúðum sem í húsinu eru snúa til vesturs að Faxaflóa og er útsýni þeirra íbúða 

yfir lóðina Grandagarð 2.  Bygging B, sem er ætluð fyrir íbúðir,  er sett fram sem 

þriggja hæða bygging en hefur þrátt fyrir það áhrif á útsýni íbúða á fimmtu hæð á 

Mýrargötu 26.  Neðsta hæð Byggingar B sett fram sem hálfniðurgrafin verslunarhæð á 

meðan að íbúðir á sama plani á Mýrargötu 26 eru staðsettar á 2. hæð.  Þetta mikla 

byggingarmagn skapar aukið skuggavarp og útsýniskerðingu fyrir þá eigendur íbúða 

að Mýrargötu 26 sem snúa að Faxaflóa og verða sjónræn áhrif mjög mikil.  Jafnframt 

er gert ráð fyrir að heimilt verði að setja svalir á húsin án þess að koma þurfi til frekari 

breytingar á deiliskipulagi. Slíkt mun hafa enn frekari sjónræn áhrif.  Með umræddri 

tillögu virðist sem verið sé að hækka um 4 metra þá byggingu sem er næst Mýrargötu 

26, þ.e. með tilkomu Byggingar B.  Þá má nefna að Bygging B er 4 hæðir, en ekki 3, 

eins og má ætla af teikningu í lýsingu af umræddri tillögu að breyttu deiliskipulagi. 

Fyrirhugað byggingarmagn á svæðinu er nú þegar mikið og nauðsynlegt er að skoða 

öll þau miklu byggingaráform sem eru í undirbúningi á svæðinu, bæði einstaka þætti 

og í heild.  Uppbygging er að hefjast á Vesturbugtarreit,  á BYKO reit og í framhaldinu 

má síðan gera ráð fyrir mikilli uppbyggingu á Héðinsgöturreit, og jafnvel viðbyggingu 

við hús CCP, sem er næsta hús austan við Mýrargötu 26.  Ekki er hægt að skoða 

Allianz reitinn einan og sér þegar horft er til uppbyggingareita á svæðinu og mikilvægt 

að skoða samhliða þau miklu uppbyggingaráform sem eru fyrirhuguð á svæðinu öllu. 

Þá má ekki gleyma þeim þörfum sem hverfið þarf að búa yfir fyrir þá íbúa sem þar 

velja að lifa og starfa og hvað þarf til þess að  skapa hverfisanda sem er mikilvægur á 

þessu líflega svæði.   Gistihús, þjónusta og veitingahús verða þannig að vera í takti við 

íbúðabyggð en ekki taka yfir í skipulagi svæða. 

 

2. Gististarfsemi við íbúðabyggð 

Gististarfsemi er ekki leyfð á Mýrargötu 26 í skipulagi þar sem svæðið tilheyrir 

landnotkunarsvæðinu M1C (blönduð miðborgarbyggð, íbúðarsvæði).  Þar er m.a. lagt 

upp með að vernda og styrkja íbúðarbyggð og hverfisanda.  
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Allianz reiturinn tilheyrir landnotkunarsvæðinu M1B (blönduð miðborgarbyggð, 

þjónusta og skrifstofur). Þar er einnig lögð áhersla á markmiðið sé að efla fjölbreytta 

atvinnu- og þjónustustarfsemi sem fellur að íbúðarsvæðum.  

Í nýrri tillögu að deiliskipulagi kemur fram að gert sé ráð fyrir að nýting á svæðinu 

verði að mestu leyti hótelstarfsemi og stingur slíkt í stúf við skilgreininguna á M1b 

varðandi styrkingu íbúðarbyggðar á svæðinu eða þjónustu sem fellur að 

íbúðarsvæðum.  Á sama tíma er áformuð mikil uppbygging hótela á svæðinu, t.d. á 

BYKO reit, tvö hótel á Héðinsreit, þ.m.t. breytingar á Seljavegi 2 auk mögulegra 

breytinga á húsnæði CCP í hótel eftir að höfuðstöðvar CCP flytja í Vatnsmýri. 

Uppbygging hótela á svæðinu má ekki taka yfir verndun á íbúðarbyggð og 

uppbyggingu á hverfisanda en hætta er á slíku með því deiliskipulagi sem nú er 

ráðgert á Allianz reitnum. Þessu mótmæla íbúar harðlega og leggja áherslu á að 

skipulagsyfirvöld standi við áður samþykkta stefnu um að á svæðinu sé íbúðarbyggð 

styrkt. 

Þarfir gesta á hótelum og íbúa í hverfinu eru ólíkar og kalla á ólíkar útfærslur og 

þjónustu. Benda má á að umferð hótelgesta er á öllum tímum sólahrings og hefur 

slíkt áhrif á íbúðabyggð í nágrenni og letur frekar en hvetur íbúa borgarinnar til að 

setjast þar að.  Gert hafði verið ráð fyrir að sleppistæði fyrir rútur yrði við Grandagarð 

en það er nú staðsett á Rastargötu og hefur það án efa áhrif á umferð rútubifreiða í 

næsta nágrenni við Mýrargötu 26.  Aftur er bent á mikilvægi þess að hafa í huga þau 

miklu áhrif sem svo mikil uppbygging á hótelum mun hafa á mögulega íbúabyggð á 

svæðinu og flókið samspil íbúa og hótelgesta og ólíkar þarfa þeirra bæði á nóttu sem 

degi.  

 

3. Umferð gangandi og akandi  

Öll bílastæði hafa verið sett neðanjarðar í nýju skipulagi Allianz reitsins og ekki lengur 

mögulegt að leggja ofanjarðar á lóðinni. Eins og áður hefur komið fram er ráð fyrir að 

sleppistæði fyrir rútur verði fært frá Grandagarði og verði staðsett á Rastargötu.  

Íbúar Mýrargötu 26, sem eru rúmlega eitt hundrað, hafa reynt að fá skipulagsyfirvöld 

í lið með sér til þess að fá að gera sleppistæði við húsið að mestu á lóð hússins vegna 

flutninga, komu leigubifreiða og sjúkrabíla við Mýrargötu en því hefur verið hafnað. 

Nú þegar er það þannig að slíkar bifreiðar þurfa að leggja upp á gangstéttum ef þær 

þurfa að koma að húsinu. Þegar húsið var teiknað var gert ráð fyrir að Mýrargata yrði 

lögð í stokk og því myndi aðkoma að húsinu verða með allt öðrum hætti. Ekki hafa 

neinar breytingar verið gerðar við Mýrargötu eftir að skipulagi var breytt og hætt við 
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að setja götuna í stokk.  Umferð olíuflutningabíla er gífurleg frá Örfirisey auk þess sem 

gangandi umferð er á öllum tímum sólarhrings um nágrennið. Mikilvægi þess að 

brugðist verði við þessum breytingum á svæðinu án tafar með einhverjum hætti og 

erfitt að sjá hvernig mikil umferð gangandi og akandi geti með góðu móti rúmast á 

svæðinu. 

Erfitt er að gera sér í hugalund hvernig málum verður háttað í umhverfi Mýrargötu 26 

til framtíðar ef slíkt byggingarmagn verður á næstu lóðum sem nú er fyrirhugað. Ljóst 

er að gert er ráð fyrir að þjónusta verði á jarðhæðum húsanna, þ.m.t. veitingarými, 

auk þess að á efri hæðum verði gististarfsemi, atvinnustarfsemi og fundarsalir. Þessi 

þjónusta er opin almenningi og mun það án efa auka til muna umferð bæði gangandi 

og akandi.  

Öll sú uppbygging sem nú er ætluð í nágrenninu mun án efa auka umferð akandi og 

gangandi og engar lausnir eru sjáanlegar af hálfu borgaryfirvalda. 

Húsfélagið Mýrargötu 26 mótmælir fyrirliggjandi tillögu harðlega og mun leita réttar 

síns ef ekki verður fallið frá þessari stórkallalegu tillögu án tafar. 

 

Húsfélagið Mýrargötu 26 

f.h. stjórnar  

Páll Jensson 
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Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík 

skipulag@reykjavik.is 

Reykjavík 31. júlí 2017 

 

Erindi: Athugasemdir húsfélagsins Mýrargötu 26 vegna tillögu að breytingum 
á deiliskipulagi á lóðinni Grandagarði 2, Allianz reit. 
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Húsfélagið Mýrargötu 26, 101 Reykjavík, gerir alvarlegar athugasemdir við 

fyrirhugaðar breytingar á deiliskipulagi Vesturbugtar fyrir lóðina 2 við Grandagarð, 

Allianz reit, og mótmælir breytingunum harðlega. 

Flestir þeir aðilar sem keypt hafa íbúðir í húsinu hafa gert það vegna þess gróskumikla 

mannlífs sem einkennir hverfið og nálægðar við höfnina og þess mannlífs sem 

einkennir hafnasvæði borgarinnar.  Kaupverð íbúða var hátt ekki síst vegna 

staðsetningar hússins og þess útsýnis sem er frá íbúðum. 

Nýlega var samþykkt uppbygging á rúmlega 170 íbúðum á Vesturbugt, á lóð austan 

við Mýrargötu 26, og munu sú framkvæmd væntanlega hefjast nú í vetur. Sú 

framkvæmd mun taka allt að fimm ár og mun án efa hafa áhrif á lífsgæði þeirra íbúa 

sem á Mýrargötu 26 búa, meðan á framkvæmdinni stendur. 

Nýjar tillögur um breytingar á deiliskipulagi á Allianz reitnum, Grandagarði 2, sem 

liggur vestan megin við Mýrargötu 26, gera ráð fyrir geysilegri aukningu á 

byggingarmagni.  Þetta skerðir bæði útsýni frá Mýrargötu 26 og eykur skuggavarp og 

gera má ráð fyrir að birtumagn skerðist verulega. Eigendur þeirra íbúða sem snúa til 

vesturs að Faxaflóa telja að verðgildi eigna þeirra muni skerðast og vegið sé að 

eignarrétti þeirra.  Einhverjir eigenda munu áskilja sér rétt til að sækja bætur vegna 

þessa, ef umræddar breytingar á deiliskipulagi verða samþykktar. 

Eftirfarandi þáttum er mótmælt. 

1. Aukið byggingarmagn á lóðinni og breyting á byggingarreit 

Í tillögu um breytingar á deiliskipulagi á Allianz reitnum er gert ráð fyrir að 

byggingarmagn ofanjarðar aukist úr 3300 m2 í 6700 m2.  Þetta er rúmlega tvöföldun 

á byggingarmagni!  Gert er ráð fyrir að nýtingarhlutfall lóðar aukist úr 1,3 með 

bílakjallara í 2,3 með bílakjallara, sem er 77% aukning á nýtingarhlutfalli. 

Hárri byggingu er ætlað að rísa á lóðinni, hér eftir kölluð Bygging B, sjá teikningu ofar, 

og verður mjög lítið bil milli hennar og Mýrargötu 26. 

Meðal þess sem sett er fram af hálfu skipulagsyfirvalda er að núverandi skipulag 

reitsins sé ekki til þess fallið að styrkja stöðu Allianz hússins, sem gegni sögulegu 

hlutverki í borgarmynd Reykjavíkur og breytingarnar eigi að skapa sterkan heildarsvip 

og samspil á milli þess gamla og nýja. Erfitt er að sjá að slíkt byggingarmagn sem nú er 

gerð tillaga um sé til þess fallið að gera Allianz húsinu hærra undir höfði, heldur þvert 

á móti þrengir verulega að  húsinu. Húsið hverfur inn í eins konar virkisvegg sem 

nánast umlykir það, og hæðin á Byggingu B er slík að hún gnæfir yfir Allianz húsinu. 

Þessu má að vissu leyti líkja við þau nýbyggðu glerhýsi sem risið hafa við húsin að 

Laugarvegi 4 og 6 og nánast kaffæra eldri byggingarnar að margra mati, eins og hefur 
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orðið fréttaefni nýlega.  Meðal annars gagnrýndi Pétur H. Ármannsson sviðsstjóri 

Umhverfis og skipulags hjá Minjastofnun þetta í fréttum RÚV þann 10. júlí 

síðastliðinn.  Hann taldi raunar líklegt að þetta hefði ekki orðið niðurstaðan á 

Laugavegi ef í gildi hefðu verið þau minjaverndarlög, sem nú hafa verið sett, þegar 

breyting var gerð á deiliskipulagi á árinu 2008 varðandi umræddan hluta Laugavegar. 

   Hússtjórnin leitaði eftir áliti Péturs á þeirri tillögu sem nú er komin fram fyrir Allianz 

reitinn, og svaraði hann m.a. með eftirfarandi: 

   „Þó að tillöguhöfundar leitist við að brjóta form nýbyggingarinnar upp og vísa í 

þakgerð gamla hússins er ljóst að skipulagstillagan mun hafa veruleg og neikvæð áhrif 

á stöðu hins friðlýsta húss í umhverfinu. 

   Vandamálið er, sem svo oft áður, allt of mikið byggingarmagn á allt of lítilli lóð. 

   Fyrirhuguð nýbygging er of há - og álman sem liggur á milli Alliance og Mýrargötu 26 

nær allt of langt fram og er of nærri báðum húsunum. 

   Hugmyndafræðin um þéttingu byggðar (endurnýtingu lands) byggir á því að ekki sé 

gengið á gæði umhverfisins heldur séu þau aukin með því sem bætt er við. 

   Mikið vantar upp á að þess sé gætt í þessu tilviki.“ 

Í húsinu Mýrargötu 26 eru 68 íbúðir og þar búa um eitt hundrað íbúar. Um helmingur 

af þeim íbúðum sem í húsinu eru snúa til vesturs að Faxaflóa og er útsýni þeirra íbúða 

yfir lóðina Grandagarð 2.  Bygging B, sem er ætluð fyrir íbúðir,  er sett fram sem 

þriggja hæða bygging en hefur þrátt fyrir það áhrif á útsýni íbúða á fimmtu hæð á 

Mýrargötu 26.  Neðsta hæð Byggingar B sett fram sem hálfniðurgrafin verslunarhæð á 

meðan að íbúðir á sama plani á Mýrargötu 26 eru staðsettar á 2. hæð.  Þetta mikla 

byggingarmagn skapar aukið skuggavarp og útsýniskerðingu fyrir þá eigendur íbúða 

að Mýrargötu 26 sem snúa að Faxaflóa og verða sjónræn áhrif mjög mikil.  Jafnframt 

er gert ráð fyrir að heimilt verði að setja svalir á húsin án þess að koma þurfi til frekari 

breytingar á deiliskipulagi. Slíkt mun hafa enn frekari sjónræn áhrif.  Með umræddri 

tillögu virðist sem verið sé að hækka um 4 metra þá byggingu sem er næst Mýrargötu 

26, þ.e. með tilkomu Byggingar B.  Þá má nefna að Bygging B er 4 hæðir, en ekki 3, 

eins og má ætla af teikningu í lýsingu af umræddri tillögu að breyttu deiliskipulagi. 

Fyrirhugað byggingarmagn á svæðinu er nú þegar mikið og nauðsynlegt er að skoða 

öll þau miklu byggingaráform sem eru í undirbúningi á svæðinu, bæði einstaka þætti 

og í heild.  Uppbygging er að hefjast á Vesturbugtarreit,  á BYKO reit og í framhaldinu 

má síðan gera ráð fyrir mikilli uppbyggingu á Héðinsgöturreit, og jafnvel viðbyggingu 

við hús CCP, sem er næsta hús austan við Mýrargötu 26.  Ekki er hægt að skoða 

Allianz reitinn einan og sér þegar horft er til uppbyggingareita á svæðinu og mikilvægt 

að skoða samhliða þau miklu uppbyggingaráform sem eru fyrirhuguð á svæðinu öllu. 

Þá má ekki gleyma þeim þörfum sem hverfið þarf að búa yfir fyrir þá íbúa sem þar 

velja að lifa og starfa og hvað þarf til þess að  skapa hverfisanda sem er mikilvægur á 
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þessu líflega svæði.   Gistihús, þjónusta og veitingahús verða þannig að vera í takti við 

íbúðabyggð en ekki taka yfir í skipulagi svæða. 

 

2. Gististarfsemi við íbúðabyggð 

Gististarfsemi er ekki leyfð á Mýrargötu 26 í skipulagi þar sem svæðið tilheyrir 

landnotkunarsvæðinu M1C (blönduð miðborgarbyggð, íbúðarsvæði).  Þar er m.a. lagt 

upp með að vernda og styrkja íbúðarbyggð og hverfisanda.  

Allianz reiturinn tilheyrir landnotkunarsvæðinu M1B (blönduð miðborgarbyggð, 

þjónusta og skrifstofur). Þar er einnig lögð áhersla á markmiðið sé að efla fjölbreytta 

atvinnu- og þjónustustarfsemi sem fellur að íbúðarsvæðum.  

Í nýrri tillögu að deiliskipulagi kemur fram að gert sé ráð fyrir að nýting á svæðinu 

verði að mestu leyti hótelstarfsemi og stingur slíkt í stúf við skilgreininguna á M1b 

varðandi styrkingu íbúðarbyggðar á svæðinu eða þjónustu sem fellur að 

íbúðarsvæðum.  Á sama tíma er áformuð mikil uppbygging hótela á svæðinu, t.d. á 

BYKO reit, tvö hótel á Héðinsreit, þ.m.t. breytingar á Seljavegi 2 auk mögulegra 

breytinga á húsnæði CCP í hótel eftir að höfuðstöðvar CCP flytja í Vatnsmýri. 

Uppbygging hótela á svæðinu má ekki taka yfir verndun á íbúðarbyggð og 

uppbyggingu á hverfisanda en hætta er á slíku með því deiliskipulagi sem nú er 

ráðgert á Allianz reitnum. Þessu mótmæla íbúar harðlega og leggja áherslu á að 

skipulagsyfirvöld standi við áður samþykkta stefnu um að á svæðinu sé íbúðarbyggð 

styrkt. 

Þarfir gesta á hótelum og íbúa í hverfinu eru ólíkar og kalla á ólíkar útfærslur og 

þjónustu. Benda má á að umferð hótelgesta er á öllum tímum sólahrings og hefur 

slíkt áhrif á íbúðabyggð í nágrenni og letur frekar en hvetur íbúa borgarinnar til að 

setjast þar að.  Gert hafði verið ráð fyrir að sleppistæði fyrir rútur yrði við Grandagarð 

en það er nú staðsett á Rastargötu og hefur það án efa áhrif á umferð rútubifreiða í 

næsta nágrenni við Mýrargötu 26.  Aftur er bent á mikilvægi þess að hafa í huga þau 

miklu áhrif sem svo mikil uppbygging á hótelum mun hafa á mögulega íbúabyggð á 

svæðinu og flókið samspil íbúa og hótelgesta og ólíkar þarfa þeirra bæði á nóttu sem 

degi.  
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3. Umferð gangandi og akandi  

Öll bílastæði hafa verið sett neðanjarðar í nýju skipulagi Allianz reitsins og ekki lengur 

mögulegt að leggja ofanjarðar á lóðinni. Eins og áður hefur komið fram er ráð fyrir að 

sleppistæði fyrir rútur verði fært frá Grandagarði og verði staðsett á Rastargötu.  

Íbúar Mýrargötu 26, sem eru rúmlega eitt hundrað, hafa reynt að fá skipulagsyfirvöld 

í lið með sér til þess að fá að gera sleppistæði við húsið að mestu á lóð hússins vegna 

flutninga, komu leigubifreiða og sjúkrabíla við Mýrargötu en því hefur verið hafnað. 

Nú þegar er það þannig að slíkar bifreiðar þurfa að leggja upp á gangstéttum ef þær 

þurfa að koma að húsinu. Þegar húsið var teiknað var gert ráð fyrir að Mýrargata yrði 

lögð í stokk og því myndi aðkoma að húsinu verða með allt öðrum hætti. Ekki hafa 

neinar breytingar verið gerðar við Mýrargötu eftir að skipulagi var breytt og hætt við 

að setja götuna í stokk.  Umferð olíuflutningabíla er gífurleg frá Örfirisey auk þess sem 

gangandi umferð er á öllum tímum sólarhrings um nágrennið. Mikilvægi þess að 

brugðist verði við þessum breytingum á svæðinu án tafar með einhverjum hætti og 

erfitt að sjá hvernig mikil umferð gangandi og akandi geti með góðu móti rúmast á 

svæðinu. 

Erfitt er að gera sér í hugalund hvernig málum verður háttað í umhverfi Mýrargötu 26 

til framtíðar ef slíkt byggingarmagn verður á næstu lóðum sem nú er fyrirhugað. Ljóst 

er að gert er ráð fyrir að þjónusta verði á jarðhæðum húsanna, þ.m.t. veitingarými, 

auk þess að á efri hæðum verði gististarfsemi, atvinnustarfsemi og fundarsalir. Þessi 

þjónusta er opin almenningi og mun það án efa auka til muna umferð bæði gangandi 

og akandi.  

Öll sú uppbygging sem nú er ætluð í nágrenninu mun án efa auka umferð akandi og 

gangandi og engar lausnir eru sjáanlegar af hálfu borgaryfirvalda. 

Húsfélagið Mýrargötu 26 mótmælir fyrirliggjandi tillögu harðlega og mun leita réttar 

síns ef ekki verður fallið frá þessari stórkallalegu tillögu án tafar. 

 

Húsfélagið Mýrargötu 26 

f.h. stjórnar  

Páll Jensson 
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Ann María Andreasen

Frá: siggiharalds1@gmail.com

Sent: 31. júlí 2017 20:02

Til: USK Skipulag

Afrit: Steinunn Una Sigurðardóttir

Efni: Athugasemdir íbúa að Mýrargötu 26 vegna tillögu að breytingum á deiliskipulagi á 

lóðinni Grandagarði 2, Allianz reit.

Sæl/Sæll 
 

Undirritaður íbúi að  Mýrargötu 26, 101 Reykjavík, gerir alvarlegar athugasemdir við fyrirhugaðar 
breytingar á deiliskipulagi Vesturbugtar fyrir lóðina 2 við Grandagarð, Allianz reit, og mótmælir 
breytingunum harðlega. 
Flestir þeir aðilar sem keypt hafa íbúðir í húsinu hafa gert það vegna þess gróskumikla mannlífs 
sem einkennir hverfið og nálægðar við höfnina og þess mannlífs sem einkennir hafnasvæði 
borgarinnar.  Kaupverð íbúða var hátt ekki síst vegna staðsetningar hússins og þess útsýnis sem er 
frá íbúðum. 
Nýlega var samþykkt uppbygging á rúmlega 170 íbúðum á Vesturbugt, á lóð austan við Mýrargötu 
26, og munu sú framkvæmd væntanlega hefjast nú í vetur. Sú framkvæmd mun taka allt að fimm 
ár og mun án efa hafa áhrif á lífsgæði þeirra íbúa sem á Mýrargötu 26 búa, meðan á 
framkvæmdinni stendur. 
Nýjar tillögur um breytingar á deiliskipulagi á Allianz reitnum, Grandagarði 2, sem liggur vestan 
megin við Mýrargötu 26, gera ráð fyrir geysilegri aukningu á byggingarmagni.  Þetta skerðir bæði 
útsýni frá Mýrargötu 26 og eykur skuggavarp og gera má ráð fyrir að birtumagn skerðist verulega. 
Eigendur þeirra íbúða sem snúa til vesturs að Faxaflóa telja að verðgildi eigna þeirra muni skerðast 
og vegið sé að eignarrétti þeirra.  Einhverjir eigenda munu áskilja sér rétt til að sækja bætur vegna 
þessa, ef umræddar breytingar á deiliskipulagi verða samþykktar. 
Eftirfarandi þáttum er mótmælt. 
 

1. Aukið byggingarmagn á lóðinni og breyting á byggingarreit 

Í tillögu um breytingar á deiliskipulagi á Allianz reitnum er gert ráð fyrir að byggingarmagn 

ofanjarðar aukist úr 3300 m2 í 6700 m2.  Þetta er rúmlega tvöföldun á byggingarmagni!  Gert er 

ráð fyrir að nýtingarhlutfall lóðar aukist úr 1,3 með bílakjallara í 2,3 með bílakjallara, sem er 77% 

aukning á nýtingarhlutfalli. 

Hárri byggingu er ætlað að rísa á lóðinni, hér eftir kölluð Bygging B, sjá teikningu ofar, og verður 

mjög lítið bil milli hennar og Mýrargötu 26. 

Meðal þess sem sett er fram af hálfu skipulagsyfirvalda er að núverandi skipulag reitsins sé ekki til 

þess fallið að styrkja stöðu Allianz hússins, sem gegni sögulegu hlutverki í borgarmynd Reykjavíkur 

og breytingarnar eigi að skapa sterkan heildarsvip og samspil á milli þess gamla og nýja. Erfitt er að 

sjá að slíkt byggingarmagn sem nú er gerð tillaga um sé til þess fallið að gera Allianz húsinu hærra 

undir höfði, heldur þvert á móti þrengir verulega að  húsinu. Húsið hverfur inn í eins konar 

virkisvegg sem nánast umlykir það, og hæðin á Byggingu B er slík að hún gnæfir yfir Allianz húsinu. 

Þessu má að vissu leyti líkja við þau nýbyggðu glerhýsi sem risið hafa við húsin að Laugarvegi 4 og 6 

og nánast kaffæra eldri byggingarnar að margra mati, eins og hefur orðið fréttaefni nýlega.  Meðal 
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annars gagnrýndi Pétur H. Ármannsson sviðsstjóri Umhverfis og skipulags hjá Minjastofnun þetta í 

fréttum RÚV þann 10. júlí síðastliðinn.  Hann taldi raunar líklegt að þetta hefði ekki orðið 

niðurstaðan á Laugavegi ef í gildi hefðu verið þau minjaverndarlög, sem nú hafa verið sett, þegar 

breyting var gerð á deiliskipulagi á árinu 2008 varðandi umræddan hluta Laugavegar. 

   Hússtjórnin leitaði eftir áliti Péturs á þeirri tillögu sem nú er komin fram fyrir Allianz reitinn, og 

svaraði hann m.a. með eftirfarandi: 

   „Þó að tillöguhöfundar leitist við að brjóta form nýbyggingarinnar upp og vísa í þakgerð gamla 

hússins er ljóst að skipulagstillagan mun hafa veruleg og neikvæð áhrif á stöðu hins friðlýsta húss í 

umhverfinu. 

   Vandamálið er, sem svo oft áður, allt of mikið byggingarmagn á allt of lítilli lóð. 

   Fyrirhuguð nýbygging er of há - og álman sem liggur á milli Alliance og Mýrargötu 26 nær allt of 

langt fram og er of nærri báðum húsunum. 

   Hugmyndafræðin um þéttingu byggðar (endurnýtingu lands) byggir á því að ekki sé gengið á 

gæði umhverfisins heldur séu þau aukin með því sem bætt er við. 

   Mikið vantar upp á að þess sé gætt í þessu tilviki.“ 

Í húsinu Mýrargötu 26 eru 68 íbúðir og þar búa um eitt hundrað íbúar. Um helmingur af þeim 
íbúðum sem í húsinu eru snúa til vesturs að Faxaflóa og er útsýni þeirra íbúða yfir lóðina 
Grandagarð 2.  Bygging B, sem er ætluð fyrir íbúðir,  er sett fram sem þriggja hæða bygging en 
hefur þrátt fyrir það áhrif á útsýni íbúða á fimmtu hæð á Mýrargötu 26.  Neðsta hæð Byggingar B 
sett fram sem hálfniðurgrafin verslunarhæð á meðan að íbúðir á sama plani á Mýrargötu 26 eru 
staðsettar á 2. hæð.  Þetta mikla byggingarmagn skapar aukið skuggavarp og útsýniskerðingu fyrir 
þá eigendur íbúða að Mýrargötu 26 sem snúa að Faxaflóa og verða sjónræn áhrif mjög 
mikil.  Jafnframt er gert ráð fyrir að heimilt verði að setja svalir á húsin án þess að koma þurfi til 
frekari breytingar á deiliskipulagi. Slíkt mun hafa enn frekari sjónræn áhrif.  Með umræddri tillögu 
virðist sem verið sé að hækka um 4 metra þá byggingu sem er næst Mýrargötu 26, þ.e. með 
tilkomu Byggingar B.  Þá má nefna að Bygging B er 4 hæðir, en ekki 3, eins og má ætla af teikningu 
í lýsingu af umræddri tillögu að breyttu deiliskipulagi. 
Fyrirhugað byggingarmagn á svæðinu er nú þegar mikið og nauðsynlegt er að skoða öll þau miklu 
byggingaráform sem eru í undirbúningi á svæðinu, bæði einstaka þætti og í heild.  Uppbygging er 
að hefjast á Vesturbugtarreit,  á BYKO reit og í framhaldinu má síðan gera ráð fyrir mikilli 
uppbyggingu á Héðinsgöturreit, og jafnvel viðbyggingu við hús CCP, sem er næsta hús austan við 
Mýrargötu 26.  Ekki er hægt að skoða Allianz reitinn einan og sér þegar horft er til 
uppbyggingareita á svæðinu og mikilvægt að skoða samhliða þau miklu uppbyggingaráform sem 
eru fyrirhuguð á svæðinu öllu. Þá má ekki gleyma þeim þörfum sem hverfið þarf að búa yfir fyrir þá 
íbúa sem þar velja að lifa og starfa og hvað þarf til þess að  skapa hverfisanda sem er mikilvægur á 
þessu líflega svæði.   Gistihús, þjónusta og veitingahús verða þannig að vera í takti við íbúðabyggð 
en ekki taka yfir í skipulagi svæða. 
 

2. Gististarfsemi við íbúðabyggð 

Gististarfsemi er ekki leyfð á Mýrargötu 26 í skipulagi þar sem svæðið tilheyrir 
landnotkunarsvæðinu M1C (blönduð miðborgarbyggð, íbúðarsvæði).  Þar er m.a. lagt upp með að 
vernda og styrkja íbúðarbyggð og hverfisanda.  
Allianz reiturinn tilheyrir landnotkunarsvæðinu M1B (blönduð miðborgarbyggð, þjónusta og 
skrifstofur). Þar er einnig lögð áhersla á markmiðið sé að efla fjölbreytta atvinnu- og 
þjónustustarfsemi sem fellur að íbúðarsvæðum.  
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Í nýrri tillögu að deiliskipulagi kemur fram að gert sé ráð fyrir að nýting á svæðinu verði að mestu 
leyti hótelstarfsemi og stingur slíkt í stúf við skilgreininguna á M1b varðandi styrkingu 
íbúðarbyggðar á svæðinu eða þjónustu sem fellur að íbúðarsvæðum.  Á sama tíma er áformuð 
mikil uppbygging hótela á svæðinu, t.d. á BYKO reit, tvö hótel á Héðinsreit, þ.m.t. breytingar á 
Seljavegi 2 auk mögulegra breytinga á húsnæði CCP í hótel eftir að höfuðstöðvar CCP flytja í 
Vatnsmýri. Uppbygging hótela á svæðinu má ekki taka yfir verndun á íbúðarbyggð og uppbyggingu 
á hverfisanda en hætta er á slíku með því deiliskipulagi sem nú er ráðgert á Allianz reitnum. Þessu 
mótmæla íbúar harðlega og leggja áherslu á að skipulagsyfirvöld standi við áður samþykkta stefnu 
um að á svæðinu sé íbúðarbyggð styrkt. 
Þarfir gesta á hótelum og íbúa í hverfinu eru ólíkar og kalla á ólíkar útfærslur og þjónustu. Benda 
má á að umferð hótelgesta er á öllum tímum sólahrings og hefur slíkt áhrif á íbúðabyggð í nágrenni 
og letur frekar en hvetur íbúa borgarinnar til að setjast þar að.  Gert hafði verið ráð fyrir að 
sleppistæði fyrir rútur yrði við Grandagarð en það er nú staðsett á Rastargötu og hefur það án efa 
áhrif á umferð rútubifreiða í næsta nágrenni við Mýrargötu 26.  Aftur er bent á mikilvægi þess að 
hafa í huga þau miklu áhrif sem svo mikil uppbygging á hótelum mun hafa á mögulega íbúabyggð á 
svæðinu og flókið samspil íbúa og hótelgesta og ólíkar þarfa þeirra bæði á nóttu sem degi.  
 

3.     Umferð gangandi og akandi  

Öll bílastæði hafa verið sett neðanjarðar í nýju skipulagi Allianz reitsins og ekki lengur mögulegt að 
leggja ofanjarðar á lóðinni. Eins og áður hefur komið fram er ráð fyrir að sleppistæði fyrir rútur 
verði fært frá Grandagarði og verði staðsett á Rastargötu.  
Íbúar Mýrargötu 26, sem eru rúmlega eitt hundrað, hafa reynt að fá skipulagsyfirvöld í lið með sér 
til þess að fá að gera sleppistæði við húsið að mestu á lóð hússins vegna flutninga, komu 
leigubifreiða og sjúkrabíla við Mýrargötu en því hefur verið hafnað. Nú þegar er það þannig að 
slíkar bifreiðar þurfa að leggja upp á gangstéttum ef þær þurfa að koma að húsinu. Þegar húsið var 
teiknað var gert ráð fyrir að Mýrargata yrði lögð í stokk og því myndi aðkoma að húsinu verða með 
allt öðrum hætti. Ekki hafa neinar breytingar verið gerðar við Mýrargötu eftir að skipulagi var 
breytt og hætt við að setja götuna í stokk.  Umferð olíuflutningabíla er gífurleg frá Örfirisey auk 
þess sem gangandi umferð er á öllum tímum sólarhrings um nágrennið. Mikilvægi þess að brugðist 
verði við þessum breytingum á svæðinu án tafar með einhverjum hætti og erfitt að sjá hvernig 
mikil umferð gangandi og akandi geti með góðu móti rúmast á svæðinu. 
Erfitt er að gera sér í hugalund hvernig málum verður háttað í umhverfi Mýrargötu 26 til framtíðar 
ef slíkt byggingarmagn verður á næstu lóðum sem nú er fyrirhugað. Ljóst er að gert er ráð fyrir að 
þjónusta verði á jarðhæðum húsanna, þ.m.t. veitingarými, auk þess að á efri hæðum verði 
gististarfsemi, atvinnustarfsemi og fundarsalir. Þessi þjónusta er opin almenningi og mun það án 
efa auka til muna umferð bæði gangandi og akandi.  
Öll sú uppbygging sem nú er ætluð í nágrenninu mun án efa auka umferð akandi og gangandi og 
engar lausnir eru sjáanlegar af hálfu borgaryfirvalda. 
 
 
Við hjónin Sigurður og Steinunn að Mýrargötu 26,  íbúð 308 mótmælum fyrirliggjandi tillögu 
harðlega og munum leita réttar okkar ef ekki verður fallið frá þessari stórkallalegu tillögu án tafar. 
Enda mun þetta hafa stórkostleg áhrif á lífsgæði okkar sem íbúa í þessu hverfi eins og fram kemur í 
ofangreindu. 
 
Kveðja Sigurður Haraldsson og Steinunn Sigurðardóttir 
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Sent frá Póstur fyrir Windows 10 
 



Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík 

skipulag@reykjavik.is 

Reykjavík 31. júlí 2017 

 

Erindi: Athugasemdir vegna tillögu að breytingum á deiliskipulagi á lóðinni 
Grandagarði 2, Allianz reit. 

 

Við undirrituð eigendur að íbúð nr. 408 í húsi við Mýrargötu 26, 101 Reykjavík 
gerum alvarlegar athugasemdir við breytingu á deiliskipulagi á lóðinni 
Grandagarði 2, Allianz reit. Sérstaklega mótmælum við auknu byggingarmagni 
og hækkun húsa á reitnum. Við teljum að þetta aukna byggingarmagn og 
sérstaklega hækkun húsa rýri verulega verðmæti okkar íbúðar. Þegar við 
kaupum íbúðina gerum við ráð fyrir að auglýst og samþykkt deiliskipulag standi.  

Að öðru leiti vísum við í bréf frá stjórn húsfélagsins Mýrargötu 26 þar sem 
gerðar eru ítarlegar athugasemdir við breytingar á deiliskipulagi þessu. Við 
lýsum yfir fullum stuðningi við athugasemdir stjórnar húsfélagsins. 

 

 

Ásgeir Guðmundsson 
kt. 110154-3139 

Gróa Friðgeirsdóttir 
kt. 061156-2249 
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Umhverfis-	og	skipulagssvið	Reykjavíkur,	

Skipulagsfulltrúi,		

Borgartúni	12	–	14,	

105	Reykjavík.	

	

	

Reykjavík	1.	ágúst	2017	

	

Erindi:	Athugasemdir	við	auglýsta	tillögu	að	breytingum	á	deiliskipulagi	
Vesturbugtar	frá	árinu	2013,	á	lóðinni	Grandagarði	2,	Alliance	reit.	

	

Undirritaðir	íbúðareigendur	Mýrargötu	26,	íbúð	509,	gera	athugasemdir	við	auglýstar	
breytingar	á	deiliskipulagi	Vesturbugtar	fyrir	lóðina	2	við	Grandagarð	og	mótmæla	
þeim	harðlega.	

Kaup	á	íbúðinni	voru	fest	í	ágúst	2014,	að	undangenginni	skoðun	á	nýju	aðalskipulagi	
og	gildandi	deiliskipulagsáætlun	Vesturbugtar	frá	árinu	2013.	Kaupverð	íbúða	var	
almennt	hátt	og	hækkaði	eftir	því	sem	ofar	dró	í	byggingunni.	Vegna	einstaks	útsýnis	
frá	íbúð	509	og	m.t.t.	nýrra	deiliskipulagsákvæða	í	næsta	nágrenni	var	ákveðið	að	
verja	umtalsverðum	fjármunum	umfram	þá	sem	greiða	þurfti	fyrir	samskonar	íbúðir	á	
hæðum	neðar,	enda	tryggt	að	ekki	yrði	byggt	vestan	íbúða	á	5.	hæð,	sem	eru	hæðinni	
hærri	en	friðað	Alliance	hús.	 

Kynntar	deiliskipulagsbreytingar	á	Grandagarði	2,	sem	er	í	mikilli	nánd	við	nýtt	
íbúðarhús	á	Mýrargötu	26,	gera	ráð	fyrir	umtalsverðum	breytingum,	sem	ekki	mátti	
vænta	miðað	við	nýjar	skipulagsáætlanir	og	skipulagsmarkmið	Reykjavíkurborgar	fyrir	
svæðið.	Byggingarmagn	er	aukið	og	fleiri	og	hærri	byggingar	valda	því	m.a.	að	útsýni	
til	vesturs	frá	Mýrargötu	26	yfir	Faxaflóa	skerðist	og	skuggavarp	eykst.	Þá	er	
skilgreining	á	landnotkun	aðalskipulags	víkkuð	hvað	snertir	gististarfsemi.	
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Við	þessa	auglýstu	deiliskipulagsbreytingu	telja	undirritaðir	eigendur	íbúðar	509	að	
verðgildi	eignarinar	skerðist	og	að	vegið	sé	að	eignarrétti	þeirra	og	munu	áskilja	sér	
rétt	til	að	sækja	bætur	vegna	þessa,	ef	af	kynntum	deiliskipulagsbreytingum	verður.	

	

Eftirfarandi	þáttum	er	mótmælt	eða	gerðar	athugasemdir	við	þá:	

	

Aukið	byggingarmagn	á	reitnum	–	hækkun	byggingar	í	suðaustri	

Í	auglýstri	tillögu	að	deiliskipulagsbreytingum	eykst	byggingarmagn	ofanjarðar	úr	
3300	m2	í	6700	m2,	þ.e.	rúmlega	tvöföldun	á	byggingarmagni.	Gert	er	ráð	fyrir	að	
nýtingarhlutfall	lóðar	með	bílakjallara	aukist	úr	1,3	í	2,3,	sem	er	77%	aukning	í	
nýtingarhlutfalli.	

Í	húsinu	Mýrargötu	26	eru	68	íbúðir	og	þar	búa	nú	um	eitt	hundrað	íbúar,	sem	flutt	
hafa	inn	s.l.	tvö	til	þrjú	ár.	Um	helmingur	íbúða	hússins	snúa	í	vestur	að	Faxaflóa	og	er	
útsýni	þeirra	íbúða	yfir	lóðina	Grandagarð	2.	Á	grunnmynd	á	kynntum	uppdrætti	1,	
kemur	fram	að	nýbygging	(Bygging	B,	sjá	grunnmynd)	í	suðaustri	á	reitnum	sé	3	
hæðir,	en	á	sneiðmynd,	uppdrætti	2,	má	glögglega	sjá	að	nýbyggingin	er	hæðinni	
hærri	(u.þ.b.	4	metrar)	en	Alliance	húsið,	sem	einnig	er	merkt	3	hæðir.	Þannig	lokar	
bygging	B	fyrir	útsýni	íbúða	á	fimmtu	hæð	á	Mýrargötu	26.		

Þessari	hækkun	er	mótmælt.	

	

Hluti	grunnmyndar.		
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Hluti	sneiðmyndar.	

	

Alliance	húsið	–	umsögn	Minjastofnunar	Íslands	

Fyrir	utan	hærri	og	fleiri	byggingar	á	norðanverðum	reitnum,	er	hærri	byggingu	en	á	
núgildandi	deiliskipulagi	frá	2013,	ætlað	að	rísa	á	lóðinni	til	suðausturs	(Bygging	B).	
Nýbyggingin	gnæfir	yfir	Alliance	húsið	og	er	ólík	í	hlutföllum.	Eins	og	kunnugt	er,	er	
Alliance	húsið	friðað	og	gegnir	sögulegu	hlutverki	í	borgarmynd	Reykjavíkur,	enda 
keypti		Reykjavíkurborg	Alliance-húsið	árið	2007	með	það	fyrir	augum	að	vernda	ytra	byrði	
þess	sem	fágætt	dæmi	um	sérhæfða	byggingu	úr	atvinnusögu	höfuðborgarinnar	frá	upphafi	
20.	aldar.	

Í	þessu	ljósi	og	m.t.t.	laga	um	menningarminjar	er	talið	mikilvægt	að	fyrir	liggi	umsögn	
Minjastofnunar	Íslands	við	umfjöllun	um	svo	miklar	breytingar	á	umhverfi	
byggingarinnar,	sem	raun	ber	vitni.	

	

Gististarfsemi	við	íbúðarbyggð	

Gististarfsemi	er	ekki	leyfð	á	Mýrargötu	26	í	skipulagi,	þar	sem	svæðið	tilheyrir	
landnotkunarsvæðinu	M1C	(blönduð	miðborgarbyggð,	íbúðarsvæði).	Þar	er	m.a.	lagt	
upp	með	að	vernda	og	styrkja	íbúðarbyggð	og	hverfisanda.		

Alliance	reiturinn	tilheyrir	landnotkunarsvæðinu	M1B	(blönduð	miðborgarbyggð,	
þjónusta	og	skrifstofur).	Þar	er	markmiðið	að	efla	fjölbreytta	atvinnu-	og	
þjónustustarfsemi	sem	fellur	að	íbúðarsvæðum.		
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Í	auglýstri	deiliskipulagstillögu	kemur	fram	að	gert	sé	ráð	fyrir	að	nýting	á	reitnum	
verði	að	mestu	leyti	hótelstarfsemi.	Stingur	slíkt	í	stúf	við	skilgreininguna	á	M1b	
varðandi	styrkingu	íbúðarbyggðar	á	svæðinu	og	þjónustu	sem	fellur	að	
íbúðarsvæðum,	einkum	þar	sen	fyrirhuguð	er	mikil	uppbygging	gistirýma	í	
nágrenninu.		Ljóst	er	að	hótel-	og	gististarfsemi	á	svæðinu	má	ekki	taka	yfir	samþykkt	
skipulagsmarkmið	um	verndun	og	styrkingu	íbúðarbyggðar	og	hverfisanda.		

	

Undirrituð	mótmæla	auglýstri	tillögu	að	deiliskipulagsbreytingu	harðlega	og	munu		
leita	réttar	síns	ef	ekki	verður	fallið	frá	tillögu	þessari.	

	

Helga	Bragadóttir	og	Jóhann	Sigurjónsson,	

eigendur	íbúðar	509,	

Mýrargötu	26,	

101		Reykjavík	
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Ann María Andreasen

Frá: Pétur Þormóðsson <peturthormods@simnet.is>

Sent: 1. ágúst 2017 11:57

Til: USK Skipulag

Efni: Allianzreitur

 

 

Eg motmæli þessu harðlega og vona að þið takið tillit til okkar sem buum her a Myrargötu 26.  

  

     Kv. Petur Þormoðsson ibuð 507 
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Ann María Andreasen

Frá: Helgi Thorsteinsson <thorsteinsson.he@gmail.com>

Sent: 1. ágúst 2017 23:38

Til: USK Skipulag

Efni: Mótmæli v. Grandagarðs 2 - Allianz reit

Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík 

                                                                                                                         
  

                                                                                                                        Reykjavík, 1. ágúst 2017 
  

Efni: Breytingar á lóðinni Grandagarði 2 – Allianz reit 

  

Undirritaður sendir með bréfi þessu mótmæli sín vegna fyrirhugaðar breytingar á deiluskipulagi lóðarinnar 
að Grandagarði 2 – Allianz reit. 

Hugmyndir að breytingum á lóðinni að Grandagarði 2 – Allianz reit mun þrengja verulega að húsinu 

Mýrargötu 26, skerða útsýni og valda skuggavarpi á margar íbúðir í húsinu auk þess sem að fyrirhugað 

byggingarmagn er aukið um nærri helming þ.e. úr 3.300 fm. í 6.600 fm. sem er meiriháttar breyting á 

skipulagi byggðar í nærumhverfi hússins. Nýtingarhlutfall lóðarinnar er aukið úr 1.3 í 2.3 sem er ríflega 77 

prósent aukning. Það er því ljóst að um meiriháttar breytingar er að ræða á byggingarmagni á umræddum 

reit og ljóst að slíkt kallar á verulegan forsendu brest þeirra aðila sem að fjárfestu í dýrum íbúðum að 

Mýrargötu 26. 

Hið nýja skipulag færir hið söufræga Allianz hús inn í lokað umhverfi þar sem að hið sögufræga hús nýtur 

sín engan vegin, lokað af á milli húsa. Þess utan kemur há bygging sem að mun skyggja verulega á útsýni 

íbúða í Mýrargötu 26 út á Faxaflóa og þrengja að útliti og arkitektúr hússins. 

Fyrirhugað skipulag er ekki til þess fallið að skapa sátt með íbúum Mýrargötu 26 þar sem að lífsgæði þeirra 

og verð eigna þeirra kann að falla í verði vegna fyrirhugaða framkvæmda á reitnum. Að auki mun aukin 
umferð kalla á meiri umferðarstjórnun og mengun.  

Fyrirhugaðar breytingar í næsta nágrenni, íbúðabyggð á Vesturbugt og á lóðum í nágrenni Mýrargötu 26 

munu einnig auka á umferðarþunga, útblásturs- og hávaðamengun sem að er andsnúin þeim hverfisanda 

sem var auglýstur í upphafi með byggingu hússins. Fyrirhugaðar hótelbygging á Héðinsreitnum mun 

ennfremur auka á umferð á öllum tímum sólarhringsins og er það síst til þess fallið að fá fólk til þess að búa 
miðsvæðis og síst í anda þess sem að Reykjavíkurborg hefur boðað. 

Ennfremur er vakin athygli á því að aukin íbúabyggð á svæðinu kallar ennfremur á frekari skoðun á 
eldsneytisflutningum úr Örfisey og breyttu áhættumati fyrir svæðið í heild. 

Virðingarfyllst, 

Guðmundur Þorsteinsson kt. 101262-4489 

Mýrargötu 26 
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Ann María Andreasen

Frá: Ágústa Hreinsdóttir <info@sagamuseum.is>
Sent: 10. ágúst 2017 21:39
Til: USK Skipulag
Efni: Breyting á deiliskipulagi Vesturbugtar - Grandagarður 2

Við viljum koma á framfæri áhyggjum okkar af því að ekki sé gert ráð fyrir nægilega mörgum bílastæðum á 
reitnum miðað við nýtingu hans. 

Auk þess finnst okkur ekki vera útfærð aðstaða til að koma aðföngum til þeirrar starfsemi sem nú þegar er 
og þeirrar sem fyrirhugað er að bæta við á reitnum. 

Við setjum spurningamerki við skilgreiningu á Alliance húsi, en þar er talað um það sem móttökusal fyrir 
gististarfsemi o.fl., en ekkert getið um að móttökusalur fyrir fyrirhugaða gististarfsemi sé heimill annars 
staðar á reitnum. 

 
f.h Sögusafnsins ehf. 
Ágústa Hreinsdóttir 
694-3096 
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Varðar: Gamla höfnin - Allianz reitur, breyting á deiliskipulagi 
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju tillaga umhverfis- og skipulagssviðs að breytingu á deiliskipulagi 

Vesturbugtar fyrir lóðina nr. 2 við Grandargarð, Allianz reit. Breytingin felur í sér stækkun á lóðarmörkum og 

byggingarreit á lóðinni, aukningu byggingarmagns og skilgreiningu á gististarfsemi á efri hæðum og verslun og 

þjónustu á jarðhæðum, samkvæmt uppdr. Basalt arkitekta ehf., dags. 29. maí 2017. Einnig er lagt fram 

minnisblað Haralds Ólafssonar veðurfræðings, dags. 12. október 2016. og umsögn Faxaflóahafna sf., dags. 20. 

janúar 2017. Lagður fram tölvupóstur Faxaflóahafna, dags. 13. júlí 2017 og tölvupóstur Kristjáns Gíslasonar, 

dags. 23. júlí 2017, þar sem óskað er eftir framlengingu á athugasemdarfresti. Tillagan var auglýst frá 20. júní 

2017 til og með 1. ágúst 2017.  

Eftirtaldir sendu inn athugasemdir. Jón Vilhelmsson, dags. 25. júlí 2017, Pétur B. Lúthersson og Birgitte 

Lúthersson-Pat, dags. 26. júlí 2017, Anna Sigurðardóttir og Guðmundur Björnsson, dags. 28. júlí 2017, Sigríður 

Hanna Jóhannesdóttir, dags. 28. júlí 2017, Sigrún Sæmundsen, dags. 31. júlí 2017  ásamt umsögn húsfélagsins 

að Mýrargötu 26, dags. 28. júlí 2017, Húsfélagið Mýrargötu 26, dags. 31. júlí 2017, Sigurður Haraldsson og 

Steinunn Sigurðardóttir, dags. 31. júlí 2017, Ásgeir Guðmundsson og Gróa Friðgeirsdóttir, dags. 31. júlí 2017, 

Árni Möller og Signý Pálsdóttir, dags. 31. júlí 2017, Helga Bragadóttir og Jóhann Sigurjónsson, dags. 1. ágúst 

2017, Pétur Þormóðsson, dags. 1. ágúst 2017, Guðmundur Þorsteinsson , dags. 1. ágúst 2017, Faxaflóahafnir, 

dags. 9. ágúst 2017, 10 íbúar Grandagarði 1-13, dags. 10. ágúst 2017, Faxaflóahafnir sf. dags. 9. ágúst 2017 og 

Ágústa Hreinsdóttir f.h. Sögusafnsins ehf., dags. 10. ágúst 2017. Einnig er lögð fram umsögn Minjastofnunar 

Íslands, dags. 21. ágúst 2017. 

 
Mynd 1. Loftmynd af skipulagssvæðinu og aðliggjandi lóðum 

 

  



 Reykjavík 29. september 2017 (JKA)  

Síða 2 af 13 

 

 

Eftirtaldir aðilar gerðu athugasemdir við breytingu á deiliskipulagi reitarins 

 Jón Vilhelmsson, dags. 25. júlí 2017,  

 Pétur B. Lúthersson og Birgitte Lúthersson-Pat, dags. 26. júlí 2017 

 Anna Sigurðardóttir og Guðmundur Björnsson, dags. 28. júlí 2017 

 Sigríður Hanna Jóhannesdóttir, dags. 28. júlí 2017 

 Sigrún Sæmundsen, dags. 31. júlí 2017 

 Húsfélagsið Mýrargata 26, dags. 28. júlí 2017 

 Húsfélagið Mýrargötu 26, dags. 31. júlí 2017 

 Sigurður Haraldsson og Steinunn Sigurðardóttir, dags. 31. júlí 2017 

 Ásgeir Guðmundsson og Gróa Friðgeirsdóttir, dags. 31. júlí 2017 

 Árni Möller og Signý Pálsdóttir, dags. 31. júlí 2017 

 Helga Bragadóttir og Jóhann Sigurjónsson, dags. 1. ágúst 2017 

 Pétur Þormóðsson, dags. 1. ágúst 2017 

 Guðmundur Þorsteinsson , dags. 1. ágúst 2017, Faxaflóahafnir, dags. 9. ágúst 2017 

 10 íbúar Grandagarði 1-13, dags. 10. ágúst 2017 

 Faxaflóahafnir sf. dags. 9. ágúst 2017 

 Ágústa Hreinsdóttir f.h. Sögusafnsins ehf., dags. 10. ágúst 2017.  

 Minjastofnun Íslands, dags. 21. ágúst 2017 

 

Efnislegar athugasemdir sem bárust eru í meginatriðum eftirfarandi: 

1. Athugasemdir við fyrirhugaða nýbyggingu á lóðinni: aukið byggingarmagni, aukið 

nýtingarhlutfall  og að nýbygging muni þrengja að Mýrargötu 26.  

Svar: Í A-hluta Aðalskipulags Reykjavíkur 2010 – 20130 kemur fram bindandi stefna og markmið um 

landnotkun, byggingarmagn, þéttleika, yfirbragð byggðar og samgöngur sbr. skipulagsreglugerð nr. 

90/2013. Í fyrsta stefnuatriði aðalskipulagsins „Borgin við Sundin“ segir að þrjú svæði gegni lykilhlutverki í 

þróun Reykjavíkur á næstu áratugum, Vatnsmýri, Elliðaárvogur og Miðborgin/Gamla höfnin. Gert sé ráð 

fyrir að á þessum svæðum rísi þétt blönduð byggð sem falli að markmiðum aðalskipulagsins um sjálfbæra 

og hagkvæma borgarþróun. Snúið verði við áratugalangri útþennslu Reykjavíkur og vexti borgarinnar beint 

inn á við.  

Stefnuatriði aðalskipulagsins, sem segir að miðborgin/gamla höfnin gegni lykilhlutverki í þróun 

Reykjavíkur, er fylgt eftir með því að skilgreina svæðið sem umrædd skipulagstillaga nær yfir sem 

þróunarsvæði Þ1: Mýrargata-Slippasvæði-Héðinsreitur-Nýlendureitur en um það svæði segir: „Blönduð 

byggð á nokkrum reitum meðfram Mýrargötu. Gert ráð fyrir um 600 íbúðum í bland við atvinnuhúsnæði. 

Áhersla á fjölbreytta byggð 1-5 hæða, randbyggð og borgargötur.“  

Í gildi er deiliskipulag fyrir Vesturbyggt, samþykkt í borgarstjórn 28. 11. 2013. Í deiliskipulaginu var gefin 

heimild fyrir eins til þriggja hæða viðbyggingu til austurs við Alliance húsið, ásamt því að gert var ráð fyrir 

tvöföldum akstursrampi milli Alliance hússins og Mýrargötu 26 sem leiddi niður í bílakjallara undir 

nýbyggingunni, en að öðru leiti einkenndist reiturinn áfram af bílastæðum og ófullnægjandi 

landslagshönnun. Nýtingarhlutfall lóðarinnar skv. gildandi deiliskipulagi er 1.3.  

Í tillaga Basalt arkitekta, dags. 29. maí 2017, eru gerðar ýmsar breytingar á gildandi deiliskipulagi. Ein sú 

helsta er breytt fyrirkomulagi byggingarreitar svo ekki er lengur um að ræða viðbyggingu heldur aðskilda 

byggingu sem rammar inn götumyndina við Rastargötu annars vegar og Mýrargötu hins vegar. Í skilmálum 

tillögunnar er útlit og hönnun nýbyggingar er skilyrt þannig að þakform, hönnun og hæð taki mið af hinu 
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friðaða Alliance húsi. Byggingarreitur fyrir tvöfaldan bílaramp í bílakjallara undir nýbygginguna, sem hefði 

skert aðgengi almennings um svæðið, er breytt umtalsvert þannig umfang er mun minna en gildandi 

skipulag gerir ráð fyrir. Í staðinn er gert ráð fyrir einfaldi aðkomu í bílakjallara sem er minni í sniðum, auk 

þess sem göngustígur milli breyttrar nýbyggingar er breikkaður. Sú breyting bætir aðgengi fyrir almenning 

milli Mýrargötu og Rastargötu og bætir ásýnd svæðisins til muna, samanborið við útfærslur í gildandi 

skipulagi sem hefði einkennst af aðkomu í bílakjallarann og skert aðgengi gangandi um svæðið.   

Samkvæmt tillögunni eykst nýtingarhlutfall, með bílakjallara, úr 1.3. í 2.1. en til samanburðar er 

nýtingarhlutfall aðliggjandi fjölbýlishúss 5.2. Nýtingarhlutfall annarra lóða í nágrenninu er frá 0,7 upp í 5,2.   

Nýtingarhlutfall aðliggjandi lóða: 

Heimilisfang Nýtingarhlutfall 

Mýrargata 26 5,2 

Héðinsreitur 3,98 

Vesturbugt, vestur 3,1 

Vesturbugt, austur 2,7 

Grandagarður 8 2,5 

Mýrargata 31 1,7 

Mýrargata 29 1,5 

Mýrargata 27 1,1 

Grandagarður 1-13 0,7-0,8 

Alliance núverandi 1,3 

Alliance tillaga 2,1 

 

Með vísan í framangreinda samantek á skipulagslegri stöðu lóðarinnar, og þeirra heimilda sem þegar eru 

til staðar í gildandi deiliskipulagi, er ljóst að aukning á byggingarmagni og hæð nýbyggingar við Alliance hús 

er í samræmi við stefnumörkun og markmið aðalskipulags Reykjavíkur.  

Frekari rökstuðningur fyrir breyting á byggingarmagni, nýtingarhlutfalli og fyrirkomulagi lóðarinnar birtist 

enn fremur í landnotkunar skilgreiningunni Þróunarsvæði Þ1 en með þeirri skilgreiningu hefur sveitarfélag, 

á aðalskipulagsstigi, opnað á möguleika á að lóðir þar fyrir innan fari í enduruppbyggingu og/eða taki 

breytingum og þar af leiðandi að skipulagsáætlun taki breytingum og/eða þurfi að aðlaga í samræmi við 

áherslu og stefnu aðalskipulagsins. 

Með breytingunni mun nýtingarhlutfall lóðarinnar breytast úr 1,3 í 2,1 sem er töluvert lægri nýting 

samanborið við aðliggjandi fjölbýlishús eða heimiluð uppbygging á lóðum við Vesturbugt eða Héðinsreit. 

Sem þróunarsvæði og lykil uppbyggingarsvæði í áætlunum borgarinnar má vera ljóst að ónýttar lóðir taki 

breytingum og séu nýttar innan þeirra heimilda sem aðalskipulag heimilar.  

2. Athugasemdir við aukið skuggavarp vegna nýbyggingar og áhrif á útsýni og birtu við 

Mýrargötu 26.  

Svar: Í gildandi deiliskipulagi eru þegar til staðar heimildir fyrir húsi upp á 3 hæðir við vesturhluta Alliance 

hússins. Hæð hússins er ekki mælisett. Tillaga Basalt breytir formi nýbyggingarinnar svo hún taki betur mið 

af byggðarmynstri aðliggjandi lóða og falli betur að umhverfinu frá því sem gildandi skipulag gerir ráð fyrir.  

Áhrif tillögunnar á birtumagn verða hverfandi miðað við þær heimildir sem gildandi skipulag heimilar, en 
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fjarlægð frá nýbyggingu að Mýrargötu 26 breytist frá því að vera 8,6 m. í gildandi tillögu í 7,8m við 

Mýrargötu og 12,9m við Rastargötu.  

Skuggavarpgreining tillögunnar sýnir að áhrif af auknu skuggavarpi eru óveruleg, helst á jafndægri þegar 

sól er lægst, en þá mun áhrifa á Mýrargötu 26 byrja að gæta eftir klukkan 17:00. Þau áhrif yrðu hvort eð er 

til staðar vegna byggingar við Héðinsreit, sem varpar skugga yfir á lóðir Alliance reit og Mýrargötu 26.  

Hæðir nýbyggingarinnar í gildandi skipulagi frá 2013 eru ekki mælisettar en mega vera 3 hæðir. Í tillögunni 

er áfram gert ráð fyrir 3 hæðum og gefin heimild fyrir hærra risþaki sem er ætlað að ná fram stöllun á 

hinum mikla hæðarmismun milli Alliance hússins annars vegar og Mýrargötu 26 hins vegar, sjá mynd 2 fyrir 

neðan. Útsýni er ekki lögvinn réttur borgara, alltaf má búast við því að útsýni taki breytingum með 

tímanum. Bent skal á að eigendur fasteigna í þéttbýli geta ávallt vænst þess að einhverjar breytingar verði 

gerðar í nánasta umhverfi, sem haft geta í för með sér einhverja skerðingu á hagsmunum s.s. útsýni.  

Sjá annars svör við athugasemdum nr. 1 varðandi skipulagslega stöðu lóðarinnar.  

3. Athugasemd að uppbygging muni rýra verðgildi íbúða við Mýrargötu 26, rýra lífsgæði við 

búsetu á svæðinu. Íbúðir í húsinu hafi verið keyptar m.t.t. staðsetningar og útsýni. Komið á 

framfærði að íbúar og aðrir fasteignaeigendur muni leita réttar síns ef af uppbyggingu verður.  

Svar: Vísað er til svara nr. 1 og nr. 2. Lóðin sem um ræðið er innan skilgreinds lykilþróunarsvæðið skv. 

Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 og eigendum íbúða og annarra fasteigna á svæðinu má vera ljóst að 

breytingar á skipulagi muni eiga sér stað við framfylgd á stefnu borgarinnar. Tillaga Basalt gerir jákvæðar 

breytingar á gildandi deiliskipulagi sem m.a. minnkar umfang bílaramps í bílakjallara, bætir form 

nýbyggingar svo hún taki mið af aðliggjandi byggingum og bætir aðgengi gangandi um svæðið.  

Telji eigandi fasteignarinnar að Reykjavíkurborg hafi með samþykkt deiliskipulagsins valdið honum tjóni 

umfram aðra á deiliskipulagssvæðinu þá er vakin athygli á 51. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010  þar sem er 

kveðið svo á um að valdi gildistaka skipulagsáætlana því að verðmæti fasteignar lækkar, nýtingar-

möguleikar hennar skerðast frá því sem áður var heimilt eða að hún rýrnar svo að hún nýtist ekki til sömu 

nota og áður og á þá sá sem sýnt getur fram á að hann verði fyrir tjóni af þessum sökum rétt á bótum úr 

sveitarsjóði eða ríkissjóði eftir atvikum vegna landsskipulagsstefnu eða að sveitarsjóður leysi fasteignina til 

sín. Verðmæti fasteignarinnar verða að skerðast meira heldur en almennt gerist á skipulagssvæðinu. Kröfu 

um bætur skal beint að sveitafélaginu sem tekur afstöðu til kröfunnar þegar og ef hún berst. 

4. Athugasemdir við nýbyggingu við Alliance hús og að tillagan muni þrengja að hinu friðlýsta 

húsi og draga úr menningarsögulegu vægi þess. Athugasemd við hæðir nýbyggingar og háa 

salarhæð nýbyggingar.  

Svar: Ekki er tekið undir athugasemd að fyrirhuguð nýbygging þrengi að hinu friðaða Alliance húsið eða 

dragi úr menningarsögulegu vægi þess. Tillagan gerir ráð fyrir að einlyft viðbygging við norðurhlið Alliance 

hússins sé fjarlægð, en sú viðbygging hefur þegar skert ásýnd hússins frá byggingu þess, og jafnframt er 

heimild fyrir 3ja hæða viðbyggingu felld úr gildi. Þess í stað er gert ráð fyrir að nýbyggingar séu sjálfstæðar 

byggingar á lóðinni og að Alliance húsið fái að standa óraskað í upphaflegri mynd.  

Aðrir skilmálar tillögunnar sem munu styrkja ásýnd lóðarinnar og Allaince húsið eru: 

a) Form og hönnun nýbyggingar, þ.á.m. þakform, er bundið við hönnun Alliance hússins sem tryggir 

að nýbygging taki mið af hinu friðaða húsi.  

b) Gönguleiðir um svæðið eru stórbættar og gerð krafa um opið aðgengi um allan reitinn fyrir 

gangandi almenning. Til samanburðar gerir gildandi skipulag ráð fyrir að lóðin einkennist af 

bílastæðum og tvöföldum bílarampi í bílakjallara, sjá svar við athugasemd 1.   

c) Gerð er krafa um að landslagshönnun á lóðinni samhliða uppbyggingu og torgmyndun við húsið 

sem skapar skjólrík almenningsrými.  
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d) Gerð er krafa um lifandi götuhliðar nýbygginga við Grandagarð og Mýrargötu sem opna ásýnd 

húsanna út á við og breyta aðkomunni inn á Granda og Vesturbugt til hins betra. Há salarhæð 

mun styrkja lifandi götuhliðar enn frekar og skapa tækifæri fyrir glæsileg verslunarrými á svæðinu.  

Breytingar í tillögu Basalt eru til þess fallnar að styrkja þær menningarminjar sem felast í Alliance húsinu 

með því að styrkja götumyndina umhverfis húsið og draga úr þeim mikla hæðarmun sem er til staðar í dag 

milli Alliance hússins og Mýrargötu 26.  Mænishæð nýbyggingar við Mýrargötu, í tillögu Basalt, er heimilað 

að verða 12,5m á hæð  og þrjár hæðir séð frá Mýrargötu, en til samanburðar er Mýrargata 26 yfir 19m á 

hæð frá Mýrargötu og sex hæðir, sjá skýringarmynd fyrir neðan.  

 
Mynd 2. skipulagssvæðið fyrir og eftir nýbyggingu 

Ásýnd hússins, séð frá Mýrargötu, mun áfram vera óbreytt og þótt útsýni að húsinu, séð frá Grandagarði, 

muni skerðast eitthvað skal hafa í huga að núverandi viðbygging við húsið, sem var byggð á 8. áratugnum, 

skerðir nú þegar ásýnd  hússins og útsýni að því. Eftir breytingu verður opið aðgengi fyrir gangandi 

vegfarendur að torgi og porti við húsið norðanvert, sem hafa þá tækifæri til að sjá upphaflegt útlit hússins 

eftir að viðbygging hefur verið fjarlægð. Því verður ekki séð að breytingin skerði menningarsögulegt gildi 

hússins, miðað við ástand svæðisins í dag eða þær heimildir sem gildandi skipulag heimilar. Hlutverk 

skipulagsfulltrúa er að horfa á rýmið í samhengi við aðliggjandi umhverfi og búa til sannfærandi 

borgarumhverfi, í samræmi við stefnur aðalskipulags, sjá svör við athugasemd 1. 

5. Athugasemdir að uppbygging á reitnum og fækkun bílastæða muni auka umferð.  Athugasemd 

að tillagan þrengi að olíuflutningum um svæðið og kalli á endurskoðað áhættumats.  

Svar: Í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er stefnt að því að auka hlutdeild almenningssamganga, 

gangandi og hjólandi innan borgarinnar. Til þess að ná markmiðum um fækkun bílferða er nauðsynlegt að 

fylgja þeim eftir með sérstökum samstilltum aðgerðum tengdum samgöngukerfinu. Helstu aðgerðir felast í 

forgangi almenningssamgangna í umferðinni, sérstöku hjólastígakerfi, gjaldtöku fyrir almenn bílastæði sem 

víðast nærri atvinnusvæðum og takmörkunum á framboði bílastæða í nýju skipulagi. 

Umferðaraukning vegna uppbyggingar á reitnum er talin óveruleg en Reykjavíkurborg fékk 
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verkfræðistofuna Mannvit til þess að rýna umferðarflæði við Mýrargötur/Ánanaust með tilliti til 

mismunandi útfærsla á hringtorgum við Mýrargötu og Ánanaust. Rýnin leiddi í ljós að núverandi 

þjónustustig við hringtorgin er B til C, á háannatíma eftir hádegi, sem borgin telur vera vel innan 

ásættanlegra marka á háannatíma. Rýnin leiddi einnig í ljós að vegirnir þola 30% meiri umferð áður en 

þjónustustig lækkar, á háannatíma.  

Fækkun bílastæða á lóðinni verður mætt með bílastæðakjallara undir nýbyggingum sem munu þjóna þeirri 

atvinnustarfsemi og íbúðum sem fyrirhuguð er á lóðinni. Ef fjöldi bílastæða í kjallara er ekki nægur þarf að 

greiða sig frá bílastæðum skv. gjaldskrá borgarinnar um bílastæðagjald. Annars þurfa íbúar, 

atvinnurekendur og aðrir gestir sem hyggjast koma að lóðinni að nýta sér fleiri samgöngumöguleika en 

einkabifreið, enda er lóðin vel tengd inn á göngustígakerfi borgarinnar og strætósamgöngur. Samkvæmt 

aðalskipulagi er gert ráð fyrir hjólreiðaakgreinum meðfram Mýrargötu sem eykur enn frekar á valkosti í 

samgöngum við lóðina.  

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 segir eftirfarandi um olíuhöfnina í Örfirisey: „H1a Örfirisey-olíuhöfn. 

Á svæðinu skal eingöngu vera birgða-, rekstrar- og þjónustustarfsemi olíustöðvar.“ Í aðalskipulaginu er 

einnig gerð grein fyrir þágildandi leyfum um olíubirgðastöðina í kaflanum „Tímabundin ákvæði um 

starfsemi innan einstakra landnotkunarsvæða“ þar fram kemur að lóðaleigusamningur nær út 

skipulagstímabilið og starfsleyfi stöðvarinnar til 2024. 

Til grundvallar þessari stefnumörkun var „Skýrsla verkefnisstjórnar um niðurstöður áhættugreininga og 

áhættumats auk samanburðar við aðra staðarvalkosti“, frá október 2007, þar sem staðsetning  

olíubirgðarstöðvar í Örfirisey var talin besti valkosturinn. Það er hinsvegar undirliggjandi í stefnuákvæðum 

aðalskipulagsins að olíubirgðastöðin verði ekki til allrar framtíðar í Örfirisey og áfram verði kannaðar aðrir 

valkostir um staðsetningu og þá á vettvangi svæðisskipulagsnefndar. 

Varðandi ábendingar um öryggi vegna olíuflutninga er vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs 

Reykjavíkurborgar, dags. 14. desember 2015 þar sem segir m.a.: 

 

Einnig er vísað til fundargerðar umhverfis og skipulagsráð 2. nóvember 2016 þar sem lagt var fram bréf 

borgarstjóra, dags. 15. janúar 2016, vegna samþykktar borgarráðs frá 14. janúar 2016 á svohljóðandi 

breytingartillögu borgarstjóra varðandi olíutanka í Örfirisey:  

"Lagt er til að umhverfis- og skipulagssviði verði falið að endurmeta eldri gögn um staðsetningu 

olíutanka í Örfirisey og efna til nýrrar skoðunar á því sem kann að hafa breyst varðandi forsendur og 

skipulagssýn og gera í kjölfarið tillögu um heppilegri staðsetningu olíutankanna í Örfirisey, leiði skoðun 

málsins til þeirrar niðurstöðu. Horft verði til Öryggissjónarmiða, umhverfissjónarmiða, valkosta við þróun 

byggðar í Örfirisey og annarra sjónarmiða sem eðlilegt er að horft verði til í faglegu og pólitísku mati“. 

Erindinu var vísað til deildarstjóra aðalskipulags og verkefnastjóra skipulags og var svarað með með 

umsögn umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 14. desember 2015, sjá fyri rofan. Einnig var lögð fram skýrsla 
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VSÓ, Staðarval olíubirgðastöðvar, rýni fyrri greiningar og tillögur um nálgun, dags. 20. október 2016 þar 

sem segir m.a. eftirfarandi um staðsetningu olíutanka: 

 

Einnig birtist eftirfarandi skýringarmynd í skýrslunni: 

 

Var þá lögð fram bókun umhverfis- og skipulagsráðs:  

Umhverfis- og skipulagsráð leggur áherslu á að málið verði tekið upp næst þegar aðalskipulag verður 

endurskoðað og stuðst verði við niðurstöður þessarar rýni. 

Ábending um endurskoðun áhættumats er hér með komið á framfæri við samgöngudeild umhverfis- og 

skipulagssviðs og skrifstofu sviðsstjóra, sem verður tekin upp við næstu endurskoðun aðalskipulags.  

6. Athugasemdir að deiliskipulagsbreyting heimili of mikla uppbyggingu og taki ekki mið af 

mikilli uppbyggingu aðliggjandi lóða, þ.á.m. Vesturbugt, Héðinsreit og Byko reit.  

Svar: Reykjavík og höfuðborgarsvæðið er eitt strjábýlasta borgarsvæði sem um getur. Þétting byggðar mun 

leiða til betri nýtingu innviða í borginni, styttingu vegalengda og tækifæri til aukinnar þjónustu í göngufæri 

við heimili fólks.  

Reiturinn sem um ræðir er svokallaður reitur 6 í Aðalskipulagi Reykjavíkur þar sem íbúðarheimildir gera 

ráð fyrir um fjölgun íbúða um 330 einingum (+20%). Samkvæmt núverandi talningu skrifstof umhverfis- og 

skipulagssviðs er samtala íbúða í Vesturbugt, Mýrargötu 26 og Nýlendureit um 270 einingar og því ljóst að 

það uppbyggingarmagn sem tillaga Basalt gerir ráð fyrir (6.700m2 ofanjarðar) sem skiptist milli 

atvinnuhúsnæðis annars vegar og íbúðarhúsnæðis hins vegar er vel innan heimilda aðalskipulags fyrir reit 

6.  

Samhengi við aðra reiti, á borð við Héðinsreit og Byko reit, er gætt með því að halda uppbyggingu innan 

heimilda aðalskipulags fyrir þéttingarreiti í borginni.  
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Að öðru leiti er vísað til svars við athugasemd nr. 1  

 

7. Athugasemd við starfsemi gististaðar á reitnum. 

Svar: Landnotkun á reitnum skv. aðalskipulagi er M1b: Blönduð miðborgarbyggð-Skrifstofur og þjónusta. 

Markmiðið er að efla fjölbreytta atvinnu- og þjónustustarfsemi sem fellur að íbúðarbyggð. Gert er ráð fyrir 

stofnunum og skrifstofum og sérhæfðri þjónustu, þ.m.t. gistiþjónustu. Íbúðir eru heimilar, einkum á efri 

hæðum húsnæðis. Við jarðhæðir með götuhliðastýringu er verslunar- og þjónustustarfsemi opin almenningi í 

forgangi. 

Markmiðið er að efla fjölbreytta atvinnu- og þjónustustarfsemi sem fellur að íbúðarbyggð. Gert er ráð fyrir 

stofnunum og skrifstofum og sérhæfðri þjónustu, þ.m.t. gistiþjónustu. Íbúðir eru heimilar, einkum á efri 

hæðum húsnæðis. Við jarðhæðir með götuhliðastýringu er verslunar- og þjónustustarfsemi opin almenningi í 

forgangi. 

Í tillögu Basalt er gert ráð fyrir blandaðri starfsemi á reitnum: Verslun, þjónustu, íbúðum og annarri 

atvinnustarfsemi. Nýting fyrir gististarfsemi er heimiluð samkvæmt landnotkun aðalskipulags og er ekki tekið 

undir athugasemdir að sú starfsemi eigi ekki heima á reitnum sbr. lýsing hér að ofan.  
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Aðrar efnislegar athugasemdir sem bárust frá áðurnefndum umsagnaraðilum: 

Jón Vilhelmsson, dags. 25. júlí 2017 

a) Telur að hönnun nýbyggingar eigi ekki að taka mið af hönnun Allance hússins, og að hið friðaða Alliance 

hús myndi njóta sín betur ef nýbygging væri með flötu, lægra þaki og nútímalegri hönnun.  

Svar: Hæð fyrirhugaðar nýbyggingar tekur mið af þeim heimildum sem þegar eru til staðar í gildandi 

deiliskipulagi reitarins. Með því að binda þakform og form nýbyggingar er stuðlað að nýbygging taki mið af 

hinu friðaða Alliance húsi og styrki menningarsögulegt gildi þess. Önnur hönnunaratriði, á borð við 

gluggasetningu og efnisval, verður í höndum þeirra sem hanna fyrirhugaða nýbyggingu.  

b) Athugasemd við gististarfsemi á reitnum 

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 7 

c) Telur vanta fleiri íbúðir í Reykjavík, og að á svæðinu þurfi mögulega skóla og fleiri bílastæði.  

Svar: Tillagan gerir ráð fyrir íbúðarhúsi í einni nýbyggingu á lóðinni. Skólar í Vesturbænum eru ekki 

fullnýttir skv. upplýsingum frá Skóla- og frístundasviði og var til dæmis leikskóli felldur úr deiliskipulagi 

Vesturbugtar vegna þessa. Annars vísast til svara við athugasemd nr. 5.  

d) Athugasemd við breytinguna í heild sinni og skerðing á gæðum íbúða við Mýrargötu nr. 26.  

Svar: Sjá svör við athugasemdum nr. 1 til 3.   

Pétur B. Lúthersson og Birgitte Lúthersson-Pat, dags. 26. júlí 2017 

a) Mótmæla breytingu á deiliskipulagi reitarins, auknu byggingarmagni, skerðingu á útsýni, áhrif á umferð og 

bílastæði, benda á mögulega bótaskyldurétt Reykjavíkur, mótmæla gististarfsemi og uppbyggingu við hið 

friðaða hús.  

Svar: Sjá svör við athugasemdum nr. 1 til 7.   

Anna Sigurðardóttir og Guðmundur Björnsson, dags. 28. júlí 2017  

b) Mótmæla breytingu á deiliskipulagi reitarins, auknu byggingarmagni, skerðingu á útsýni, áhrif á umferð og 

bílastæði, benda á mögulega bótaskyldurétt Reykjavíkur, mótmæla gististarfsemi og uppbyggingu við hið 

friðaða hús.  

Svar: Sjá svar við athugasemdum nr. 1 til 7.   

Sigríður Hanna Jóhannesdóttir, dags. 28. júlí 2017 

a) Mótmæla breytingu á deiliskipulagi reitarins. 

Svar: Sjá svör við athugasemdum nr. 1 til 3.   

b) Telur breytinguna skerða almenningsrými og aðgengi að sjó. Nýlegar breytingar í næsta nágrenni hafi 

aukið byggingarmagn, skert almenningssvæði og aðgengi að höfn. Spyr um afstöðu borgarinnar ef íbúar 

við Vesturbugt óska eftir að götum verði lokað fyrir gangandi umferð.  

Svar: Ekki er tekið undir að breyting á deiliskipulagi reitarins skerði aðgengi gangandi um svæðið, né skerði 

aðgengi að höfninni eða sjónum. Líkt og kemur fram í svörum við athugasemd nr. 1 til 4 er bætt við 

göngustígum, gert ráð fyrir torgmyndun, gerð kvöð um aðgengi gangandi um svæðið og umfang aðkomu í 

bílakjallara minnkað. Slíkt stuðlar að bættu aðgengi frá því sem gildandi skipulag gerir ráð fyrir og er talin 

betri útfærsla á lóðinni heldur en bílastæði ofanjarðar líkt og nýting svæðisins gerir ráð fyrir þessa 

stundina.  

Byggingarmagn aðliggjandi reita, líkt og Vesturbuggtar, hefur ekki verið aukið nýlega, heldur var dregið úr 

hæðum húsa og íbúðum fjölgað án þess að auka byggingarmagn. Í deiliskipulagi Vesturbugtar eru kvaðir 

um aðgengi gangandi um svæðið og samræmist það ekki stefnu borgarinnar að þær kvaðir verðir skertar, 

enda kemur fram í stefnu Aðalskipulag Reykjavíkur fyrir umræddan þróunarreit að sérstaklega skuli tryggja 

opið aðgengi almennings að höfninni og bæta tengsl miðbæjarins við höfnina og sjóninn.  
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Sigrún Sæmundsen, dags. 31. júlí 2017 

a) Mótmælir breytingu á deiliskipulagi reitarins, auknu byggingarmagni, skerðingu á útsýni, áhrif á umferð og 

bílastæði, benda á mögulega bótaskyldurétt Reykjavíkur, mótmæla gististarfsemi og uppbyggingu við hið 

friðaða hús.  

Svar: Sjá svör við athugasemdum nr. 1 til 7. 

Húsfélagsið Mýrargata 26, dags. 28. júlí 2017 

a) Mótmæla breytingu á deiliskipulagi reitarins, auknu byggingarmagni, skerðingu á útsýni, áhrif á umferð og 

bílastæði, benda á mögulega bótaskyldurétt Reykjavíkur, mótmæla gististarfsemi og uppbyggingu við hið 

friðaða hús.  

Svar: Sjá svör við athugasemdum nr. 1 til 7. 

Húsfélagið Mýrargötu 26, dags. 31. júlí 2017 

a) Efnislegar athugasemdir þær sömu og 28. júlí.  

Svar: Sjá svör við athugasemdum nr. 1 til 7. 

Sigurður Haraldsson og Steinunn Sigurðardóttir, dags. 31. júlí 2017 

a) Mótmæla breytingu á deiliskipulagi reitarins, auknu byggingarmagni, skerðingu á útsýni, áhrif á umferð og 

bílastæði, benda á mögulega bótaskyldurétt Reykjavíkur, mótmæla gististarfsemi og uppbyggingu við hið 

friðaða hús.  

Svar: Sjá svör við athugasemdum nr. 1 til 7. 

Ásgeir Guðmundsson og Gróa Friðgeirsdóttir, dags. 31. júlí 2017 

a) Mótmæla breytingu á deiliskipulagi reitarins, auknu byggingarmagni, skerðingu á útsýni, áhrif á umferð og 

bílastæði, benda á mögulega bótaskyldurétt Reykjavíkur, mótmæla gististarfsemi og uppbyggingu við hið 

friðaða hús.  

Svar: Sjá svör við athugasemdum nr. 1 til 7. 

Árni Möller og Signý Pálsdóttir, dags. 31. júlí 2017 

a) Mótmæla breytingu á deiliskipulagi reitarins, auknu byggingarmagni, skerðingu á útsýni, áhrif á umferð og 

bílastæði, benda á mögulega bótaskyldurétt Reykjavíkur, mótmæla gististarfsemi og uppbyggingu við hið 

friðaða hús.  

Svar: Sjá svör við athugasemdum nr. 1 til 7. 

Helga Bragadóttir og Jóhann Sigurjónsson, dags. 1. ágúst 2017 

a) Telja að í tillögu að breyttu skipulagi sé skilgreining á landnotkun víkkuð fyrir gististarfsemi.  

Svar: Landnotkun skv. aðalskipulagi er M1b sem heimilar fjölbreytta atvinnustarfsemi, þ.á.m. gististarfsemi 

og því er um misskilning að ræða að skilgreining á landnotkun sé víkkuð.  

b) Mótmæla breytingu á deiliskipulagi reitarins, auknu byggingarmagni, skerðingu á útsýni, áhrif á umferð og 

bílastæði, benda á mögulega bótaskyldurétt Reykjavíkur, mótmæla gististarfsemi og uppbyggingu við hið 

friðaða hús.  

Svar: Sjá svör við athugasemdum nr. 1 til 7. 

c) Telur að vegið sé að eignarrétt húseiganda Mýrargötu nr. 26 með breytingunni.  

Svar: Því er alfarið hafnað að með breyttu deiliskipulagi sé vegið að eignarétti húseiganda, enda er 

eignaréttur stjórnarskrárvarin og mönnum tryggð úrræði í lögum til að óska eftir bótum. 

d) Bendir á að athugasemd Minjastofnunnar þurfi að liggja fyrir samþykki deiliskipulagstillögunnar.  

Svar: Óskað var eftir áliti Minjastofnunnar og barst það 21. ágúst 2017.   

Pétur Þormóðsson, dags. 1. ágúst 2017 

a) Mótmælir breytingu á deiliskipulagi reitarins, auknu byggingarmagni, skerðingu á útsýni, áhrif á umferð og 

bílastæði, benda á mögulega bótaskyldurétt Reykjavíkur, mótmæla gististarfsemi og uppbyggingu við hið 

friðaða hús.  
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Svar: Sjá svör við athugasemdum nr. 1 til 7. 

Guðmundur Þorsteinsson , dags. 1. ágúst 2017 

a) Mótmælir breytingu á deiliskipulagi reitarins, auknu byggingarmagni, skerðingu á útsýni, áhrif á umferð og 

bílastæði, benda á mögulega bótaskyldurétt Reykjavíkur, mótmæla gististarfsemi og uppbyggingu við hið 

friðaða hús.  

Svar: Sjá svör við athugasemdum nr. 1 til 7. 

Faxaflóahafnir, dags. 9. ágúst 2017 

a) Benda á að uppbygging og fækkun bílastæða ofanjarðar geti valdið aukinni umferð.  

Svar: Sjá svör við athugasemdum nr. 1 og nr. 5.  

b) Gera athugasemdir á útfærslu rútusvæðis utan marka tillögunnar og færslu rútusvæðis frá gildandi tillögu.  

Svar: Í gildandi skipulagi er gert ráð fyrir nýju rútustæði við Grandagarð 2 skv. útfærslu í uppdrætti og 

texta. Í tillögu að breytingu er rútustæðið fellt út þar sem staðsetning þess þykir ekki vera æskilegt m.t.t. 

nálægðar við hringtorg og skerðingar á gangstétt sem það myndi valda.  

Tillögur að öðrum rútustæðum eru sýnt utan skilgreinds skipulagssvæðis, annars vegar ofar í Grandagarði 

og í texta segir að Rútusvætði verði staðsett við Rastargötu. Nú þegar er rútustæði staðsett við 

Sjóminjasafnið sem er um 1 mínútú frá skipulagssvæðinu. Við hönnun tillögunnar var litið til þess að skoða 

uppbyggingu í samhengi við sitt nánasta umhverfi, enda er um að ræða mikilvægan þróunarreit sbr. svör 

við athugasemd nr. 1. Ljóst er að útfærslur utan marka deiliskipulagsins eru einungis hugmyndir sem hafa 

ekkert skipulagslegt gildi umfram það að sýna mögulegar útfærslur utan skipulagssvæðisins. Staðsetning 

fyrir rútur á svæðinu eru vísað til áframhaldandi samstarfs Reykjavíkur og Faxaflóahafna, en gerðar verða 

breytingar á greinargerðinni og fjarlægður texti sem segir að rútustæði verði við Rastargötu.  

c) Gera athugasemdir við útfærslur annarra lóða utan marka tillögunnar.  

Svar: Sjá svar hér fyrir ofan.  

d) Benda á að svæðið er staðsett við aðal aðkomuleið á Vesturhöfn og mikilvægt að framkvæmdir séu vel 

skipulagðar, í samráði við höfnina og ekki gengið á aðkomuleiðir gangandi, hjólandi og akandi um svæðið.  

Svar: Tekið er undir athugasemdina og vísast ábending til byggingarfulltrúa sem sér um útgáfu 

byggingarleyfa fyrir framkvæmdir og eftirlit með framkvæmdasvæðum.  

10 eigendur Grandagarði 1-13, dags. 10. ágúst 2017 

a) Lýsa óánægju með breytingartillöguna og telja brotið á jafnræðisreglu þar sem beiðnum þeirra um 

breytingu á skipulagi hafi verið áður verið hafnað.  

Svar: Ekki er tekið undir að um brot á jafnræðisreglu sé að ræða, enda er um ólík svæði að ræða, með 

ólíkar heimildir og ólíkar landnotkunarskilgreiningar skv. aðalskipulagi. Grandagarður 1-13 eru á öðru 

deiliskipulagssvæði og landnotkunarsvæði skv. aðalskipulagi, sem eigi m.a. að þjóna hafnsækinni starfsemi 

skv. þeim skilmálum og heimildum. Annars er vísað til svars við athugasemd nr. 1 til 3.   

b) Gera athugasemdir við útfærslu reitarins m.t.t. hins friðaða Alliance hússins.  

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 4.  

Faxaflóahafnir sf. dags. 9. ágúst 2017 

a) Óskað var eftir framlengingu á athugasemdarfrest 

Svar: Athugasemdarfrestur var framlendur til 10. ágúst.  

Ágústa Hreinsdóttir f.h. Sögusafnsins ehf., dags. 10. ágúst 2017 

a) Gerir athugasemd við fækkun bílastæða.  

Svar: Sjá svar við athugasemd nr. 5.  

b) Gerir athugasemd við aðstöðuskort fyrir aðföng.  

Svar: Gert er ráð fyrir að aðstaða fyrir aðföng verði útfærð þegar fullnaðarhönnun tillögu liggur fyrir, sem 

fellur að þeirri starfsemi sem þar er fyrirhuguð, ekki ósvipað og aðgengi að sorpi sem þarf að leysa þegar 
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byggingarumsóknar eru lagðar inn. Gert er ráð fyrir bílastæðakjallara undir nýbyggingum sem mun geta 

sinnt flestum aðföngum sem gætu sótt að húsinu.  

Bætt verður við texta í greinargerð tillögunnar sem ítrekar að leysa skuli aðstöðu fyrir aðföng á 

byggingarumsóknar-stigi.  

c) Athugasemd við texta um gististarfsemi í greinargerð breytingarillögunnar.  

Svar: Í breytingartillögunni segir að gististarfsemi sé heimiluð á efri hæðum nýbygginga og í Alliance 

húsinu. Þessir skilmálar eru settir til að tryggja að jarðhæðir nýbygginga verði ekki gististarfsemi og skerði 

markmið tillögunnar um lifandi götuhliðar.  

Minjastofnun Íslands, dags. 21. ágúst 2017 

a) Gera athugasemdir við hæðir og byggingarmagn nýbyggingar, sem muni skerða hið friðaða Alliance hús og 

séu ekki í samræmi við það. Leggja til að nýbyggingar séu lækkaðar og að salarhæðir séu lækkaðar.  

Svar: Sjá svör við athugasemdum nr.1 og 4. 

  



 Reykjavík 29. september 2017 (JKA)  

Síða 13 af 13 

 

 

Niðurstaða: 

Lagt er til að deiliskipulagstillagan verði samþykkt með eftirfarandi breytingum: 

1. Breyta texta í greingarðerð varðandi Rútustæði í Rastargötu.  

2. Breyta texta í greinargerð tillögunnar sem ítrekar að leysa skuli aðstöðu fyrir aðföng á 

byggingarumsóknar-stigi.  

3. Bætt við texta um brunn Veitna á norðvesturhluta lóðarinnar.    

 

f.h. 

Skipulagsfulltrúans í Reykjavík 

Jón Kjartan Ágústsson skipulagsfræðingur, verkefnastjóri. 
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