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USK Skipulag

Frá: Atli Bergmann <bergmannatli@gmail.com>

Sent: 5. janúar 2018 12:09

Til: USK Skipulag

Efni: Frakkastígur – Skúlagata

Varðandi Breyting á deiliskipulagi 
 

ég bý á Lindargötu 56  101 og andmæli fyrirhuguðum turnbyggingu á  ; 1 hektara svæði sem nær yfir 
óbyggða lóð á horni Skúlagötu og Frakkastígs ! 
 

Það er lítið andrými eftir hjá okkur í gömlu bárujárns húsunum og þegar orðið aðþreingt. 
 

kv 
 

Atli Bergmann 

kt 3112585409 

Lindargata 56 

101 Reykjavík 



HÚSFÉLAGIÐ SKUGGAHVERFI 2‐3 

Vatnsstíg 14, íb. 502 

101 Reykjavík 

 

Kt.  440108‐0670 

 

 

 

Umhverfis‐ og skipulagsvið Reykjavíkurborgar 

Borgartúni 12‐14 

105 Reykjavík 

 

Málefni: Frakkastígur‐Skúlagata.  Tillaga að deiliskipulagi 

 

Vísað er til bréfs dags. 31. október 2017 vegna tillögu að deiliskipulagi fyrir hluta Skúlagötusvæðis. Í 

breytingunni felst að breytt er tengingu Frakkastígs og Sæbrautar, gert ráð fyrir byggingu 8 hæða 

húss á horni Frakkastígs og Skúlagötu og gerðar verði þrjár nýjar lóðir norðanvert við Skúlagötu. Þetta 

deiliskipulag hefur verið nokkuð til umræðu í félagi okkar og sýnist sitt hverjum.  Ekki var talin ástæða 

til að efna til undirskriftarsöfnunar, heldur stjórn félagsins falið að gera athugasemdir með hliðsjón af 

þeim umræðum sem fram hafa farið. 

 

1. Fyrst er að nefna að við fögnum breytingu á tengingu Frakkastígs og Sæbrautar. Um 

Frakkastíg er ein megin tenging gangandi á milli Sæfars og Skólavörðuholts.  Mikilvægt að 

tenging yfir Skúlagötu og Sæbraut verði gerð eins örugg og aðgengileg gangandi vegfarendum 

og kostur er. 

2. Breyting á landnotkun Skúlagötu 11 og 11b er okkur ekki á móti skapi. Það er þó á þeim 

forsendum að áform um „heilbrigða sál í hraustum líkama“ nái fram að ganga.  Breyting á 

landnotkun í „Miðborg“ er nokkuð opin hvað varðar byggingamagn og starfsemi.  Ef síðar yrði 

vikið frá þeirri breytingu sem þessi tillaga gerir ráð fyrir, þannig að útsýni íbúða í 

Skuggahverfi/Vatnstíg yrði skert, þá hefði það í för með sér fyrirsjáanlega  bótaskyldu 

borgarinnar vegna verðmætaskerðingar,  en útsýni er stór þáttur í verðlagningu íbúða á 

þessu svæði. Það er því í okkar huga mikilvægt að ekki verði komi fram síðar með tillögur 

með byggingarmagni umfram þær sem sýndar eru á skipulagsuppdrætti og gera ráð fyrir 

minniháttar byggingum og starfsemi að mestu í samræmi við gildandi skipulag. 

3. Bygging 8 hæða húss á horni Frakkastígs og Skúlagötu (Frakkastígur 1) hefur fallið mörgum 

íbúum í okkar félagi illa.  Það er ljóst að þarna er farið langt út fyrir gildandi deiliskipulag sem 

gerir ráð fyrir grænu svæði/þjónustubyggingu í tengslum við íbúðir aldraðra. Það er villandi 

að birta uppdrátt frá 1986 sem gildandi deiliskipulag af okkar hverfi og nágrennis, þar sem í 

gildi eru mun yngri skipulög; skipulög sem íbúar hafa haft til hliðsjónar við val íbúða.  

Óánægjan á aðallega við hjá  íbúum 1.‐8. hæða við Lindargötu 37 og 39.  Bygging þessa húss 

mun algerlega loka fyrir útsýni íbúa Lindargötu 37 til sjávar.  Útsýni íbúa Lindargötu 39 mun 

skerðast til muna og hafa íbúar þar lýst yfir sérstökum áhyggjum vegna þessa. Hér er 

mikilvægt að benda á 51. gr. skipulagslaga um bótaskyldu borgarinnar vegna 

verðmætaskerðingar vegna lokunar á útsýni o.fl.  Vonum við að borgaryfirvöld endurskoði 

þessar hugmyndir og í stað byggingar á þessum stað verði farið að gildandi deiliskipulagi og 



opnað fyrir sjávarútsýni gangandi vegfarenda ofar í holtinu.  Bygging þessi mun þrengja 

sjónlínu til sjávar verulega á þessari leið og vinnur að okkar mati gegn þeim markmiðum sem 

lýst er í lið 1. hér að framan.  

 

Fyrir hönd íbúa Skuggahverfis 2‐3 vonum við að tekið verði tillit til hagsmuna okkar og ábendinga við 

endanlega afgreiðslu deilskipulagsins. 

 

Fh. stjórnar Skuggahverfis 2‐3 

 
Páll Gunnlaugsson formaður 

Vatnsstíg 14 

101 Reykjavík 
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USK Skipulag

Frá: Solveig <solvejon@simnet.is>

Sent: 12. desember 2017 17:02

Til: USK Skipulag

Efni: Frakkastígur-Skúlagata

Fyrir um ári afréð ég að flytja úr Vesturbænum eftir nær 50 ára búsetu, minnka við mig og komast í lyftuhús. Eftir 
nokkra leit féll ég gjörsamlega fyrir lítilli íbúð vestan megin í húsinu Skúlagötu 20. Það var útsýnið úr stærsta 
glugganum sem réði úrslitum. Að vísu blasa turnarnir í Skugga við, en vegna þess að nokkur fjarlægð er á milli 
húsanna getur að líta innsiglinguna í Reykjavíkuhöfn, Viðey, Akrafjall, sjóvarnargarðinn, olíugeymana og listaverkið 
Þúfu. Og  niður Frakkastíginn trítla túristarnir að Sólfarinu og staldra þar flestir dágóða stund.  
 
Um svipað leyti og kaupin voru gerð komst ég að því að á skikanum vestan hússins væri áformað að byggja lágt hús 
eða sem best væri rækta garð. Nú er þetta svæði óskipulegt og notað sem bílastæði. Íbúar Skúlagötu 20 hafa 
sannarlega þolað nógan  hávaða og gauragang af byggingarframkvæmdum um langa hríð þótt ekki hefjist 
,,jarðvöðlar“ handa á ný á þessum rúmlega 800 fermetrum. Hvað þéttingu byggðar varðar er hún nú þegar nægileg. 
 
Að mínu áliti er æskilegt að greiða götu ferðamannanna niður að Sólfarinu með ljósum og göngustíg en ekki yrði til 
bóta að færa umferðarljósin og gatnamótin sem nú eru við Vitastíg heldur þvert á móti. Ferðamennirnir koma 
gangandi niður Frakkastíg en ekki á bílum. 
 
Ég er eindregið andvíg byggingu átta hæða húss á lóðinni Frakkastíg 1 sem á að ná þétt að lóð hins friðaða Franska 
spítala (nú     tónmenntaskóla). Það sem íbúar Reykjavíkur þurfa er andrými og græn svæði en ekki endalausir turnar 
með sínum skuggum og vindstrengjum.  
 
Ég má ekki til þess hugsa að útsýnið  úr stofuglugganum hjá mér næstu ár verði yfirþyrmandi byggingarframkvæmdir 
með tilheyrandi hávaða. Að þeim loknum yrði þokki íbúðar 502 ekki svipur hjá sjón. 
 
Með kveðju 
 
Sólveig Jónsdóttir  
 

Hægrismelltu hér til að sækja  
myndir. Til að gæta  
persó nuverndar þinnar kom 
Outlo ok í veg fyrir að þessi mynd  
yrði só tt sjálfv irkt af Internetinu.

 

Virus-free. www.avast.com  
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USK Skipulag

Frá: Ingrid bjornsdottir <ingridback49@gmail.com>

Sent: 12. desember 2017 16:44

Til: USK Skipulag

Efni: Tvískinnungur

Þið hjá borginni vogið ykkur að tala um andlegt heilbrigði þegar þið eruð að skipuleggja hryðjuverkin við 

Skúlagötu.Andlegt heilbirgði hverra? Þið munið rústa andlegu heilbrigði okkar sem búum á Skúlagötu 

20.Ég keypti þessa íbúð einvörðungu útaf útsýninu vegna þess að ég er þunglynd og haldin 

innilokunarkennd,verð að sjá eitthvað fallegt frá mér.Það er ekki bara mínu lífi sem þið ætlið að rústa heldur 

fjölda annarra. Þið vitið ekkert hvað þið eruð að gera,en eruð tilbúin að nota milljarða í hryðjuverk meða 

borgin er á hausnum og skíturinn hrúgast upp allstaðar.Þétting byggðar hefur eyðilagt fyrir mörgum.Eiga 

allir að búa í miðbænum og horfa innum glugga hjá nágrönnum.Þetta er klikkun,ég horfi nú þegar innum 

glugga hjá nágrönnum handan götunnar,eða við Frakkastíg þetta er svo nálægt,hvað þá ef stór blokk kemur 

þarna á milli.Þið eruð bara biluð,við Íslendingar eigum nóg land,og við eigum land til að fólk fái útsýni og 

finnist það ekki vera innilokað og þrúgað.Hugsið ykkar gang ! Þið aumimgjarnir sem eruð að skipuleggja 

þetta hafið vafalaust nægt útsýni, Ingrid Backman Björnsdóttir 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: Ingrid bjornsdottir <ingridback49@gmail.com>

Sent: 12. desember 2017 10:25

Til: USK Skipulag

Efni: Skúlagat 20

Við íbúarnir hér á Skúlagötu 20 erum mjög ósátt við fyrirhugaða byggingu hér fyrir framan gluggana 

okkar,við sendum inn undirskriftalista til að mótmæala þessum áformum og ég vona bara að þeir hafi ratað 

á réttan stað.Sú sem fór með listana segist hafa afhent þá Áslaugu Friðriksdóttur borgarfulltrúa.Við erum 

mjög uggandi um okkar hag,því þessi áform munu skerða okkar lífsgæði verulega sem búum vestanmegin í 

húsinu.Við munum sitja uppi með óseljanlegar íbúðir ef við viljum selja og flytja.Ég vona bara að þið 

munið hlusta á okkur og hætta við þennan fáránleika. Ingrid Backman Björnsdóttir 



 

Reykjavíkurborg 
Umhverfis- og skipulagssvið 
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Reykjavík 14. febrúar 2018 

 
 
Varðar: Frakkastígur – Skúlagata, breyting á deiliskipulagi. 
 
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju tillaga umhverfis- og skipulagssviðs að breytingu á 
deiliskipulagi fyrir hluta Skúlagötusvæðis. Um er að ræða tæplega 1 hektara svæði sem nær yfir 
óbyggða lóð á horni Skúlagötu og Frakkastígs og óbyggt borgarland milli Skúlagötu og Sæbrautar, 
samkvæmt deiliskipulags- og skýringaruppdr. umhverfis- og skipulagssviðs og VA arkitektadags, 
dags. 3. október 2017.  Tillagan var auglýst frá 1. nóvember 2017 til og með 13. desember 2017. 
Eftirtaldir aðilar sendu inn athugasemdir/ábendingar:  
 
1. Samúel Torfi Pétursson dags. 1. nóvember 2017,  
2. Undirskriftalisti íbúa að Skúlagötu 20 dags. 8. nóvember 2017,  
3. Björgvin Þórðarson hrl. f.h. húsfélagsins Skúlagötu 20, dags. 12. desember 2017,  
4. Ingrid Björnsdóttir, tvö athugasemdabréf, dags. 12. desember 2017,  
5. Sólveig Jónsdóttir, dags. 12. desember 2017 
6. Páll Gunnlaugsson f.h. stjórnar Skuggahverfis 2-3 dags. 13. desember 2017. 
 

 
Auglýst tillaga  
 



  

             bls. 2 

Athugasemdir: 
 

1. Samúel Torfi Pétursson, dags. 1. nóvember 2017  
Um er að ræða ábendingu sem snýr að vindáhrifum fyrirhugaðrar byggingar. Bréfritari telur 
líklegt að byggingin geti skapað vindsveipa á götuhæð og leggur til, lausnir til að vinna á því, 
m.a. að hafa stalla á neðstu 1-2 hæðunum sem brjóta niður vindsveipina.Önnur ábending snýr 
að því að efla götumynd Skúlagötu og lifandi starfsemi meðfram henni með því að stækka 
jarðhæðina til austurs að fyrirhugaðri niðurkeyrslu. Þannig geti skapast forsendur fyrir betra 
útisvæði sunnan við húsið sem snýr þá vel við sólu (td. veitingastaður/kaffihús) til að vera með 
aðstöðu utandyra á sumrin. 
 
Svar:  Lagt er til að skilyrt verði að skoða vindáhrif  við hönnun byggingar og texta bætt við um 
það í greinargerð tillögu, einnig er lagt til að sett verði inn í skilmála heimild fyrir utanáliggjandi 
aðgerðum svo sem skífum m.m.Ekki er lagt til að hnika til/færa eða stækka byggingareit 
varðandi hugmynd um að efla götumyndina við Skúlagötu, en það er áhugaverð hugmynd. 
 
 

2. Skúlagata 20, undirskriftarlisti íbúa, dags. 8. nóvember 2017 
Um er að ræða undirskriftarlista um 65 íbúa Skúlagötu 20 sem mótmæla fyrirhugaðri 8 hæða 
byggingu skv. skipulagstillögu. Þeir telja að svo hátt hús  muni rýra virði þeirra húseigna og 
lífsgæði. Einnig er mótmælt tillögu um byggingar á umferðareyjum framan við húsið. 
 
Svar:  Nýbyggingar og nýting á ræmunni milli Skúlagötu og Sæbrautar eru ekki hluti auglýstrar 
tillögu, hins vegar er til lengri framtíðar sett fram framtíðarsýn um að svæðið geti þróast í átt 
að lýðheilsu og hreyfisvæði með minni gegnsæjum byggingum inn á milli og útisvæðum. Það 
þróunarverkefni er ekki farið af stað en vonast er til að hægt verði að taka alla ræmuna frá 
Hörpu að Snorrabraut inn í það þróunarsvæði/ skipulag sbr. skýringarmynd á uppdrætti 
tilgreinir.  
 
Varðandi fyrirhugaða 8 hæða nýbyggingu að Frakkastíg 1, þá eru um 15 metrar frá núverandi 
húsi að Skúlagötu 20 að byggingareit fyrir nýbyggingu. Mikilvægt leiðarljós við vinnslu 
tillögunnar var að sýna nærliggjandi húsi tillit m.a. þess vegna er nýbyggingin mjó og staðsett 
vestast á lóðinni, en þannig myndast fjarlægð milli húsanna og umhverfisáhrif svo sem 
skuggavarp og útsýnisskerðing verða minni. Lóðin er á skilgreindu miðsvæði skv. aðalskipulagi, 
M1c. Blönduð miðborgarbyggð, íbúðarbyggð þar sem lögð er áhersla á að vernda og styrkja 
íbúðarbyggð og hverfisanda en um leið að efla verslunar- atvinnu- og þjónustustarfsemi sem 
fellur að íbúðarbyggð og ef tilgreind eru ákvæði í deiliskipulagi um íbúðir, þá skulu þær ávallt 
vera á efri hæðum og þykir því jákvætt að nýta hana/þessa óbyggðu lóð til þess að bæta við 
íbúðum á svæðinu og styrkja það sem íbúðasvæði.  
 
Miðborgin er eitt af lykilsvæðum í þróun og uppbyggingu í Reykjavík á næstu áratugum, og á 
skipulagstímabili aðalskipulagsins 2010-2030 er gert ráð fyrir að amk. 90% allra nýrra íbúða rísi 
innan núverandi þéttbýlismarka til að skapa heildstæðari og þéttari borgarbyggð og nýta þar 
með betur land og fjárfestingar í gatna- og veitukerfum og þjónustustofnanir. Með þéttari 
byggð dregur almennt úr vegalengdum, samgöngukostnaði og umhverfisáhrifum samgangna 
og til að hægt sé að framfylgja þessum markmiðum þá er uppbygging á miðlægum svæðum í 
algjörum forgangi.  



  

             bls. 3 

Bent er á að það byggðamynstur/sú götumynd sem uppbygging á lóðinni er að 
aðlagast/byggjast inn í er háreist byggð húsa m.a. er Skúlagata 20 14 hæða hús. Við vinnslu 
tillögunar þótti því eðlilegt að horfa til þess að bygging á þessum stað tæki upp þann takt og 
var sú leið valin að það yrði háreist en þó í sömu hæð og lægri húsin við götuna sem eru 6-8 
hæðir. 
 
Ekki er fallist á röksemdir varðandi meinta verðrýrnun eigna, en bent skal á að samkvæmt 1. 
mgr. 51. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, Bætur vegna skipulags og yfirtaka eigna í skipulags- og 
byggingarlögum á sá sem sýnt getur fram á tjón vegna gildistöku skipulags e.a. rétt á bótum úr 
sveitasjóði, en grein þessi er svohljóðandi:  ”Nú veldur gildistaka skipulags því að verðmæti 
fasteignar lækkar, nýtingarmöguleikar 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.”  

 

 
3. Björgvin Þórðarson hrl. fh. húsfélagsins Skúlagötu 20, dags. 12. desember 2017 

Um er að ræða bréf frá ATLAS lögmönnum fh. húsfélagsins Skúlagötu 20 sem gerir 
athugasemdir í nokkrum liðum við auglýsta tillögu. Brugðist er við eftirfarandi atriðum í 
tillögunni, þ.e. breytingar á gatnakerfi og gatnamótum, 8 hæða byggingu á Frakkastíg 1 og 
nýrri grenndarstöð á ræmunni milli Sæbrautar og Skúlagötu. Í sem stystu máli þá er tekið 
fram í bréfinu að lífsskilyði íbúa að Skúlagötu 20 muni skerðast með skuggavarpi og 
yfirþyrmandi ásýnd vegna fyrirhugaðrar byggingar að Frakkastíg 1.  Björgvin telur að með því 
verði Skúlagata 20 ekki eftirsóknarvert hús til að búa í, útsýni þaðan verði óaðlaðandi og sól 
muni ekki ná inní tilteknar íbúðir sem muni þá leiða bæði til skerðingar á líkamlegri og andlegri 
heilsu þeirra sem þar búa. Þá muni framkvæmdir við nýbyggingu kalla á mikið rask og truflun 
fyrir íbúa að Skúlagötu 20.  
 
Almennt telur bréfritari að tillagan hafi stórfelld áhrif á búsetuskilyrði íbúa og hafi einnig í för 
með sér hættu á skemmdum á húsinu að Skúlagötu 20 meðan á framkvæmdum stendur.  Lagt 
er til að T-gatnamót verði útbúin frekar en krossgatnamót, sem eru skv. auglýstri tillögu reiknar 
með, sem eru mun öruggari og einfaldari í umgengni og akstri og að breytingin muni því fela í 
sér verulega skerðingu á umferðaröyggi akandi og gangandi. Farið er fram á að núverandi 
gatnamót haldi sér áfram á sama stað og að bætt gönguleið ferðafólks að Sólfari geti ekki talist 
haldbær rök fyrir breytingunni. Mótmælt er nýbyggingunni að Frakkastíg 1 og telur Björgvin 
greininguna á svæðinu umdeilanlega, þar sem byggingar á hverjum reit meðfram Skúlagötu 
myndi þvert á móti heildstæðar en ólíkegar þyrpingar, hvert með sín sérkenni. Nýbyggingin 
muni þannig vera stök bygging, án heildar eða þyrpingar. Byggingin verði þannig mjög nálægt 
Skúlagötu 20 til vesturs og muni skerða útsýni þorra þeirra íbúða sem eru vestanmegin og 
skyggja á síðdegissól íbúða á neðri hæðum og þess krafist að áform um 8.hæða byggingu verði 
felld út af tillögunni, og telur Björgvin að þessi hagsmunaskerðing sé veruleg og andstæð anda 
skipulagslaga.  
 
Varðandi fyrirhugaða grenndarstöð þá er útfærslu hennar mótmælt (slíkri stöð geti fylgt óþrif 
og almennur sóðaskapur, dragi að sér umferð og umstang), og þess krafist að henni verði snúið 
til norðurs og henni skýlt gagnvart nálægri íbúðarbyggð með jarðvegsmön. Varðandi aukningu 
á umferð tengt nýbyggingu og grenndarstöð, þá má leiða líkur að því að umferð bifreiða 



  

             bls. 4 

þyngist töluvert á svæðinu og skorað á skipulagsfulltrúa að leggja fram tölur um slíkt. Varðandi 
bílastæði þá telur Björgvin að almenn ákvæði um 1 bílastæði mjög hógværa kröfu og að ekki sé 
gert grein fyrir bílastæðum vegna verslunar og þjónustu og annarrar atvinnustarfsemi. Skorar 
hann á skipulagsfulltrúa að bæta úr því. 
 
Lokaorð í bréfi Björgvins er að íbúar við Skúlagötu 20 muni ekki geta sætt sig við fyrirhugaða 
auglýsta skipulagstillögu og fara þess á leit að henni verði þannig hafnað í núverandi mynd.  
 
Svar:  Varðandi færslu á gatnamótunum og nýja gönguleið yfir Sæbraut og Skúlagötu þá hefur 
Samgöngudeild Reykjavíkurborgar lagt til færslu gatnamótanna vegna þess að hún muni leiða 
til aukins umferðaröryggis á svæðinu. Eins og staðan er í dag þá er fólk oft að stytta sér leið 
mitt yfir Sæbrautina, sérstaklega þegar gengið er niður Frakkastíginn til að komast að vinsælum 
ferðamannastað við Sæbraut og að strandsvæðinu við Sæbraut þar sem einnig eru vinsælar 
gönguleiðir í átt að miðborg og til austurs í átt að Laugarnesi. 
 
Fjöldi samnýtanlegra og gjaldskyldra bílastæða er í grennd við fyrirhugaða nýbyggingu sem 
nýtast munu því atvinnuhúsnæði sem fyrirhuguð eru á 1. og 2. hæð nýbyggingar. Bílastæði fyrir 
íbúa í húsinu eru hugsuð neðanjarðar, auk samnýtingar á nálægum bílastæðum fyrir gesti og 
gangandi. 
 
Varðandi fyrirhugaða grenndarstöð á ræmunni milli Sæbrautar og Skúlagötu er lagt til að við 
útfærslu henar að stöðinni verði skýlt þannig að gangandi aðgengi að henni verði norðanmegin. 
Fyrirhuguð 8 hæða nýbyggingu á Frakkastíg 1 er um 15 metra frá núverandi húsi að Skúlagötu 
20 að byggingareit fyrir nýbyggingu. Lóðin er á skilgreindu miðsvæði skv. aðalskipulagi, M1c. 
Blönduð miðborgarbyggð, íbúðarbyggð þar sem lögð er áhersla á að vernda og styrkja 
íbúðarbyggð og hverfisanda en um leið að efla verslunar- atvinnu- og þjónustustarfsemi sem 
fellur að íbúðarbyggð og ef tilgreind eru ákvæði í deiliskipulagi um íbúðir, þá skulu þær ávallt 
vera á efri hæðum.  
 
Miðborgin er eitt af lykilsvæðum í þróun og uppbyggingu í Reykjavík á næstu áratugum, og á 
skipulagstímabili aðalskipulagsins 2010-2030 er gert ráð fyrir að amk. 90% allra nýrra íbúða risi 
innan núverandi þéttbýlismarka til að skapa heildstæðari og þéttari borgarbyggð og nýta þar 
með betur land og fjárfestingar í gatna- og veitukerfum og þjónustustofnanir. Með þéttari 
byggð dregur almennt úr vegalengdum, samgöngukostnaði og umhverfisáhrifum samgangna 
og til að hægt sé að framfylgja þessum markmiðum þá er uppbygging á miðlægum svæðum í 
algjörum forgangi.  
 
Hvað varðar þær málsástæður að útsýnisskerðing muni rýra verðgildi fasteigna og leiða til 
verðfalls þeirra skal á það bent aðíbúar í borg geta ávallt átt von á því að nánasta umhverfi 
þeirra taki einhverjum breytingum sem haft geta í för með sér skerðingu á útsýni, aukið 
skuggavarp, umferðaraukningu eða aðrar breytingar. Verði menn að sæta því að með 
almennum takmörkunum geti hagsmunir þeirra í einhverju verið skertir með slíkum 
breytingum þar sem réttur íbúa til óbreytts útsýnis er ekki bundin í lög. Framkvæmdum  kunna 
að fylgja e-ð. rask  en almennt verða menn að þola einhver tímabundin óþægindi eða truflanir 
á meðan þeim stendur. 
 



  

             bls. 5 

Í tillögugerð hefur verið haft í huga að ekki sé um stóra lóð að ræða í miðborginni, sem nýtt 
skuli á þann hátt að hún styðji við það byggðamynstur sem risið hefur á svæðinu síðustu 
áratugi með tilkomu íbúðarhúsa í Skuggahverfi, Skúlagötu 20 o.fl og sé því ekki í neinni 
andstöðu við það nýja byggðamynstur sem risið hefur meðfram Skúlagötu sl. 20 ár eða svo, 
enda er hefur það verið nokkuð umdeildanlegt og óheildstætt á vissan hátt.  
 
 

4. Ingrid Björnsdóttir, dags. 12. desember 2017 
 
Um er að ræða athugasemdir í tveimur innsendum bréfum frá íbúa við Skúlagötu 20. Í fyrra 
bréfinu lýsir Ingrid yfir miklum áhyggjum yfir fyrirhugaði byggingu framan við gluggana á 
Skúlagötu 20. Telur hún að áformin muni skerða lífsgæði íbúanna í húsinu, þeirra sem búa 
vestanmegin og þau muni sitja uppi með óseljanlegar íbúðir í framtíðinni. Í seinna bréfinu (sent 
síðar sama dag 12.des) þá telur Ingrid að tillagan vegi að andlegu heilbrigði íbúa við Skúlagötu 
20 og að hún hafi eingöngu keypt sína íbúð út af fallega útsýninu frá hennar íbúð. Finnst henni 
að tillagan gangi of langt og verið sé að “rústa” sínu lífi og annarra í húsinu . 
 
Svar:  Fyrirhuguð 8 hæða nýbygging á Frakkastíg 1 er um 15 metra frá núverandi húsi að 
Skúlagötu 20 að byggingareit fyrir nýbyggingu. Lóðin er á skilgreindu miðsvæði skv. 
aðalskipulagi, M1c. Blönduð miðborgarbyggð, íbúðarbyggð þar sem lögð er áhersla á að vernda 
og styrkja íbúðarbyggð og hverfisanda en um leið að efla verslunar- atvinnu- og 
þjónustustarfsemi sem fellur að íbúðarbyggð og ef tilgreind eru ákvæði í deiliskipulagi um 
íbúðir, þá skulu þær ávallt vera á efri hæðum. 
 
Ekki fæst séð að þó byggt verði á lóðinni Frakkastígur 1 að það vegi að lífsgæðum íbúa, andlegu 
heilbrigði og/eða öðru, enda fylgja engin rök með athugasemdum sem styðja þá fullyrðingu á 
nokkurn hátt. Í tillögugerð hefur verið haft í huga að ekki sé um stóra lóð að ræða í 
miðborginni, sem nýtt skuli á þann hátt að hún styðji við það byggðamynstur sem risið hefur á 
svæðinu síðustu áratugi með tilkomu íbúðarhúsa í Skuggahverfi, Skúlagötu 20 o.fl.  
 
Hvað varðar þær málsástæður að útsýnisskerðing muni rýra verðgildi fasteigna og leiða til 
verðfalls þeirra skal á það bent að íbúar í borg geta ávallt átt von á því að nánasta umhverfi 
þeirra taki einhverjum breytingum sem haft geta í för með sér skerðingu á útsýni, aukið 
skuggavarp, umferðaraukningu eða aðrar breytingar. Verði menn að sæta því að með 
almennum takmörkunum geti hagsmunir þeirra í einhverju verið skertir með slíkum 
breytingum þar sem réttur íbúa til óbreytts útsýnis er ekki bundin í lög. Sjá en frekar svar við 
bréfi 2, á bls. 2-3. 

 
 

5. Sólveig Jónsdóttir, dags. 12. desember 2017 
Um er að ræða athugasemd frá íbúa við Skúlagötu sem tiltölulega nýlega er flutt í húsið, vestan 
megin og var það útsýnið sem réði því að hún keypti íbúðina. Hún er andvíg hugmyndum um 8 
hæða byggingu á Frakkastíg vegna útsýnisskerðingar og framkvæmdahávaða, auk þess sem 
hún telur ekki til bóta að færa gatnamótin eins og lagt er til í tillögu. Telur hún að íbúar við 
Skúlagötu 20 hafa þurft að þola nóg af hávaða síðustu ár vegna byggingarframkvæmda og telur 
þéttingu byggðar í miðborginni orðna alveg yfirþyrmandi. 
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Svar:  Hvað varðar þær málsástæður að útsýnisskerðing muni rýra verðgildi fasteigna og leiða 
til verðfalls þeirra skal á það bent að íbúar í borg geta ávallt átt von á því að nánasta umhverfi 
þeirra taki einhverjum breytingum sem haft geta í för með sér skerðingu á útsýni, aukið 
skuggavarp, umferðaraukningu eða aðrar breytingar. Verði menn að sæta því að með 
almennum takmörkunum geti hagsmunir þeirra í einhverju verið skertir með slíkum 
breytingum þar sem réttur íbúa til óbreytts útsýnis er ekki bundin í lög.  
 
Varðandi færslu á gatnamótum þá hefur Samgöngudeild Reykjavíkurborgar lagt upp með 
færsluna vegna þess að hún muni leiða aukins umferðaröryggis á svæðinu, enda í dag er fólk 
oft að stytta sér leið mitt yfir Sæbrautina, sérstaklega þegar gengið er niður Frakkastíginn til að 
komast að vinsælum ferðamannastað við Sæbraut og að strandsvæðinu við Sæbraut þar sem 
eru vinsælar gönguleiðir í átt að miðborg og til austurs í átt að Laugarnesi. 
 
Með uppbyggingu, þá fylgir alltaf einhver hávaði byggingarframkvæmdum og ekki verður hjá 
því komist sbr, svar við  lið 3. hér að framan - en byggingarfulltrúi Reykjavíkur hefur umsjón og 
eftirlit með því. Varðandi athugsemdir um útsýnisskerðingu og færslu gatnamótanna er vísað 
til svara við bréfi merkt nr. 3 hér að framan. 

 
 

6. Páll Gunnlaugsson, fh. stjórnar Skuggahverfi 2-3, dags. 13. desember 2017 
Um er að ræða athugsemdir í nokkrum líðum frá húsfélagi 2-3 í Skuggahverfi, þar sem kemur 
fram að ekki var talin ástæða til að efna til undirskriftarlista heldur að fela stjórn félagsins að 
gera athugsemdir með hliðsjón af þeim umræðum sem hafa átt sér stað. Í fyrsta lagi fagnar 
húsfelagið breyttum tengingum Frakkastígs og Skúlagötu við Sæbraut. Í öður lagi þá er 
hugmyndin um breytta landnotkun Skúlagöttu 11 og 11b þeim ekki á móti skapi og líst vel á að 
gera ráð fyrir minniháttar byggingum og starfsemi þeim sem er útlistuð á uppdrætti. Í þriðja 
lagi þá er mótmælt fyrirhugaðri 8 hæða byggingu á Frakkastíg 1 og telja að byggingin muni 
lokað fyrir útsýni ákveðinna íbúða til sjávar, og vonast til að borgin endurskoði þessar 
hugmyndir og fari eftir gildandi deiliskipulagi.  
 
Svar:  Fyrirhuguð 8.hæða nýbygging á Frakkastíg 1 er á skilgreindu miðsvæði skv. aðalskipulagi, 
M1c. Blönduð miðborgarbyggð, íbúðarbyggð þar sem lögð er áhersla á að vernda og styrkja 
íbúðarbyggð og hverfisanda en um leið að efla verslunar- atvinnu- og þjónustustarfsemi sem 
fellur að íbúðarbyggð og ef tilgreind eru ákvæði í deiliskipulagi um íbúðir, þá skulu þær ávallt 
vera á efri hæðum. 
 
Hvað varðar þær málsástæður að útsýnisskerðing muni rýra verðgildi fasteigna og leiða til 
verðfalls þeirra skal á það bent að íbúar í borg geta ávallt átt von á því að nánasta umhverfi 
þeirra taki einhverjum breytingum sem haft geta í för með sér skerðingu á útsýni, aukið 
skuggavarp, umferðaraukningu eða aðrar breytingar. Verði menn að sæta því að með 
almennum takmörkunum geti hagsmunir þeirra í einhverju verið skertir með slíkum 
breytingum þar sem réttur íbúa til óbreytts útsýnis er ekki bundin í lög.  
 
Varðandi athugsemdir við hæð nýbyggingarinnar og útsýnisskerðingu er vísað til svara hér að 
framan. 

 
 



  

             bls. 7 

 
Niðurstaða 
Lagt er til að auglýst tillaga verði samþykkt að mestu óbreytt, að því leyti þannig að bætt verði við 
ítarlegri skilmálatexta um grenndarstöðina og að vindaáhrif nýbyggingar við Frakkastíg 1 verði 
skoðuð frekar við hönnun byggingar og texta bætt um það í greinargerð. Uppdrættir verða 
uppfærðir í samræmi dags. 15. febrúar 2018. Sjá texta að neðan sem verður bætt inn í skilmála 
skipulagsins að lokinni auglýsingu: 
 
„Lagt er til að vindáhrif verði skoðuð frekar við hönnun nýbyggingar við Frakkastíg 1. Jafnframt er 
lagt til að við útfærslu grenndarstöðvar á ræmunni milli Sæbrautar að Skúlagötu að stöðinni verði 
skýlt þannig að gangandi aðgengi að henni verði norðanmegin“. 

 
 
 

 

 

 

f.h umhverfis- og skipulagssviðs 
skipulagsfulltrúa, /Björn I. Edvardsson / Lilja Grétarsdóttir 
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