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Helena Stefánsdóttir

Frá: Steinunn Morawitz <st.morawitz@gmail.com>

Sent: 24. ágúst 2017 10:47

Til: USK Skipulag

Efni: Mótmæli vegna skipulags.

Ég mótmæli harðlega, þeim svívirðulegu gjörðum, að ætla að fara reisa hótel ofan á beinum forfeðra okkar í 
Víkurkirkjugarði.  
24. ágúst 2017   Steinunn Steinars.    
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USK Skipulag

Frá: Guðrún Helgadóttir <gunnahelga@yahoo.com>

Sent: 5. september 2017 20:20

Til: USK Skipulag

Efni: Deiliskipulag Landsímareitsins

Góðan dag, 
 
Ég er eigandi íbúðar í fjölbýlishúsi í Aðalstræti 9. 
 
Íbúðin mín er á 5 hæð og snýr að Landsímahúsinu. Eina góða útsýnið sem ég er með er að ég sé út á 
Ingólfstorg og Esjuna. Ég vil ekki að það verði byggt þannig að ég missi það. 
 
Kær kveðja Guðrún Helgadóttir kt 260780-4099 
(Eiginkona Gríms Sigurðarsonar) 





 

 

 
 

DÓMKIRKJAN 
 

 

 

Sóknarnefnd Dómkirkjunnar gerir alvarlegar athugasemdir við auglýst 

deiliskipulag um framkvæmdir í Víkurgarði, sem merkt er Kvosin, 

Landsímareitur. 

 

Sóknarnefndin lítur svo á að Víkurgarður sé í umsjá sóknarnefndar 

Dómkirkjunnar fyrir hönd kirkjunnar. Sóknarnefndinni sé heimilt að lögum að 

heimila Reykjavíkurborg að skipuleggja garðinn sem almenningsgarð en önnur 

ráðstöfun sé ekki heimil. 

 

Því séu öll leyfi sem Reykjavíkurborg gefur fyrir mannvirkjum í landi garðsins 

heimildarlaus og ólögleg. 

 

Telji Reykjavíkurborg sig hafa heimildir til að ráðstafa landi kirkjugarðsins, þá 

skorar sóknarnefnd á hana að gera grein fyrir heimildum sínum. 

 

Krafan er sú að ekki verði frekara rask á garðinum og garðinum komið í 

viðunandi ástand aftur. 

 

 

Reykjavík  11. september 2017. 

 

Fh. Sóknarnefndar Dómkirkjunnar, 

Marinó Þorsteinsson  

formaður. 

 

 



Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar. 

Reykjavík 14. sept. 2017 

 

Athugasemd við;  KVOSIN – LANDSÍMAREITUR 

  

Með þeim breytingum á fyrri skilmálum til handa framkvæmdaaðila á Landsímareit, 
sem hann hefur óskað eftir, gefst Umhverfis og skipulagssviði nú einstakt tækifæri til 
að endurskoða það sem aflaga hefur farið við fyrri leyfisveitingar til röskunar á þessu 
viðkvæma svæði. 

Hér skal drepið á nokkur atriðanna.  

 Að heimila stækkun byggingarreits Thorvaldsenstrætis 6 alveg upp að Kirkju-
stræti mun þrengja mjög aðkomu að Austurvelli úr Víkurgarði (gamla kirkju-
garðinum) auk skuggavarps inn á Austurvöll sem leiðir af nýju byggingunni á 
þessum nýja viðbótarbyggingarreit næst Kirkjustræti sem hefur að mestu verið 
óbyggður allt frá landnámi.  

o Ég læt öðrum eftir að tína til allar röksemdirnar sem mæla gegn því að 
byggja í gamla kirkjugarðinum á grundvelli sögunnar. Þær röksemdir, 
sem mæla gegn stækkun byggingarreitsins að Kirkjustræti, hafa m.a. 
birst í fjölmiðlum og ég geri ráð fyrir ráðamenn þessa máls hjá Reykja-
víkurborg hafi kynnt sér til hlítar.   

o Þó að á stækkunarreitnum næst Kirkjustræti hafi staðið hús einhvertíma 
áður þá var það ekki stærðarinnar fjögurra hæða stórhýsi eins og nú 
stendur til að reisa heldur aðeins einlyft timburhús. Aðeins gafl þessa 
litla timburhúss (apóteksins) við Thorvaldsenstræti sneri að Kirkjustræti, 
það var allt og sumt. Önnur hús hafa ekki áður staðið meðfram Kirkju-
stræti norðanmegin þar sem nú eru fyrirhugaðar massífar byggingar. 

o Það var ekki tilviljun að byggingarreitur þessi var minnkaður 1966 þegar 
Landsíminn hugðist byggja alla leið að Kirkjustræti eins og nú stendur 
til. Þá ákvörðun er ástæða til að virða enn þann dag í dag, enn frekar 
en áður ef eitthvað er.  

 Heimiluð hækkun á hinu upprunalega Landsímahúsi mun auka á skuggavarp 
á Austurvelli. Ekki ætti að þurfa að fjölyrða um mikilvægi Austurvallar sem 
staðar fyrir almenning að koma saman á og njóta þeirrar sólar sem þar býðst. 

Hér gefst kjörið tækifæri fyrir ráðamenn Reykjavíkurborgar að sýna fram á að þeir 
séu ekki jafn átakafælnir og þeim er oft núið um nasir þegar úrelt skipulag tekur af 
þeim völdin. Hér er einstakt tækifæri að láta reyna á það fyrir dómstólum hvort skipu-
lag sem einu sinni heimilaði byggingu fjögurra hæða stórhýsis meðfram Kirkjustræti 
fái staðist önnur og nýrri sjónarmið sem ættu að vega þyngra um skipulag á þessum 
viðkvæma reit sem er Reykvíkingum svo hjartfólginn.       

Virðingarfyllst, 

Bolli Héðinsson 

Bjarmalandi 4 

108 Reykjavík 



Athugasemdir BIN hópsins (Björgum Ingólfstorgi og Nasa) við breytingar á deiliskipulagi 
Landsímareits 

Núgildandi deiliskipulag fyrir Landsímareit er frá 2013 og byggist á svonefndu Kvosarskipulagi sem var 
staðfest 1988. Skipulaginu skal nú breytt í nokkrum atriðum  og skal athugasemdum skilað fyrir 15. 
september 2017. Við undirrituð erum félagar í BIN hópnum svonefnda sem var myndaður árið 2009, 
m.a. til að vernda Ingólfstorg og húsin við það,  og höfum lagt ríka áherslu á að gæta þess að 
almenningsrými séu ekki skert. 

Um flæði milli svæða 

Í deiliskipulaginu frá 2013 og enn í nýju tillögunum, sem eru hér til umræðu, er gert ráð fyrir að 
auðvelt sé fyrir gangandi fólk að komast á milli almenningsrýma. Eftirfarandi athugasemdir lúta að því 
að svo verði ekki, ef fyrirhugaðar framkvæmdir verða heimilaðar. Er þá bæði litið til þess að 
breytingar skulu gerðar á lóðum Thorvaldsenstrætis  4 og 6 og á lóð milli Ingólfstorgs og Víkurgarðs.  

Ferðir milli Víkurgarðs og Austurvallar. Í inngangi skipulagsins frá 2013 segir að vera skuli „gott 
samspil milli almenningsrýma, bygginga og nærumhverfis“. Enn fremur segir þar að huga skuli „að 
aðgengi fyrir alla og að flæði gangandi, hjólandi og akandi umferðar sé gott“. 

Þá er í skipulagi Landsímareits kaflinn „Lýsing á tillögunni ‐ almennnir skilmálar“ og þar segir að vera 
skuli „áhersla á almannarými og eðlilegt flæði þeirra á milli“.  Enn fremur segir, „forgangsraðað er í 
þágu hins gangandi vegfaranda“. Og loks segir, að vera skuli „opin tenging um sund/port milli 
Ingólfstorgs og Víkurgarðs“.  

Í kafla um almannarými  segir, „tryggt sé að tengingar á milli Austurvallar, Ingólfstorgs og Víkurgarðs  
séu aðlaðandi og stuðli að öryggistilfinningu. Lykilatriði er að gott flæði sé á milli svæðanna ...“ 

Um Víkurgarð segir sérstaklega að hann skuli vera „tenging á milli Ingólfstorgs og Austurvallar og enn 
er lögð áhersla á „flæði á milli svæða“. 

Þetta eru frómar óskir en erfitt er að sjá að þessu verði hrint í framkvæmd því að nýbyggingar í 
Thorvaldsesnstræti 4 og 6 munu koma í veg fyrir að auðvelt verði að fara milli Austurvallar og 
Víkurgarðs.  Í kafla um umferð segir að leyfður verði akstur fólksbíla í Kirkjustræti og enn fremur að  
Kirkjustræti skuli vera „styrkjandi tenging á milli Austurvallar og Víkurgarðs“. Þá mun hugmyndin sú 
að gangandi fólk og þeir sem fara um á reiðhjólum eigi leið um gangstétt í Kirkjustræiti. Auðsætt er 
að umferð gangandi og hjólandi einungis um gangstétt  við umferðargötu stríðir algjörlega gegn 
áherslu sem lögð er á flæði milli svæða, gott samspili milli almennarýma, auðvelt aðgengi  og 
„heilnæmt og fagurt umhverfi“, aðlaðandi fyrir börn, eins og segir reyndar líka.  

Flogið hefur fyrir að gengt verði í gegnum fyrirhugað hótel á milli Austurvallar og Víkurgarðs. Varla 
munu þó þeir sem reka hótelið leyfa umferð hjólandi fólks eða fólks með kerrur og barnavagna þessa 
leið. Þeir munu líka hvenær sem er geta bannað almenningi för þarna í gegn. Hér er þversögn í 
skipulagsáformum. Svo virðist jafnvel  að þeir sem unnu að deiliskipulagstillögunni hafi hreinlega 
gefist upp við að leysa umferðarþáttinn því að talað er um að „unnið verði með  umferð um 
Kirkjustræti og aðkomu að Austurvelli og Víkurgarði, „enda um mikilvæg almenningsrými í borginni 
að ræða“. Þetta eru handabakavinnubrögð, málin sem snúa að hagsmunum gangandi vegfaranda og 
borgarbúa til lengri tíma litið eru óleyst.  



Eðlilegasta lausnin er sú að leyfa ekki hinar miklu byggingar sem skulu koma í stað núverandi 
viðbyggingar Landsímahússins og standa fram að götu á horni Thorvaldsensstrætis og Kirkjustrætis.   
Við teljum eðlilegast að þarna verði opið svæði með skrúðgarði/grænum reit og þar með greiðar 
leiðir fótgangandi og fólks á hjólum. Rifja má upp að fyrir tæpum 50 árum lagði borgarstjórn, undir 
forystu garðyrkjustjóra, áherslu á að þarna fyrir framan viðbyggingu Landsímans frá 1967 væri 
vistlegt svæði í hinum gamla kirkjugarði og gott flæði þar um milli Austurvallar og Víkurgarðs.  BIN‐
hópurinn telur að fyrirhugaðar framkvæmdir stríði gegn markmiðum um flæði milli svæða og leggst 
eindregið gegn þeim.   

Ferðir milli Víkurgarðs og Ingólfstorgs. Ingólfstorg er ætlað almenningi og Víkurgarður sömuleiðis. Við 
þykjumst vita að borgin hafi selt lóðina Vallarstræti 2, sem var þannig  í almannaeigu, til fyrirtækisins 
Lindarvatns ehf sem stendur með öðrum að byggingarframkvæmdum á Landsímareitnum. 
Samkvæmt gildandi deiliskipulagi skal vera undirgangur á lóðinni fyrir almenning.  Undirgangur 
merkir að vera skal opin leið á jarðhæð um fyrirhugað hús. Þetta er orðað svo í gildandi skipulagi: 
„Kvöð er um almenna umferð um sundið, en heimilt er að loka undirgöngunum [þ.e. undirganginum] 
á ákveðnum tímum í samráði við borgaryfirvöld“. Þarna er gerður munur á sundi frá Víkurgarði og 
síðan undirgangi í framhaldinu, út að Ingólfstorgi.  Við teljum að kaup byggingaraðila á lóðinni færi 
honum heimildir til að loka undirganginum og hindra gangandi umferð fólks um sundið. Þess vegna 
yrði kvöð um umferð gangandi fólks um sundið og undirganginn orðin tóm, merkingarlaus með öllu. 
Kvöðin verður að vera skýrari og afdráttarlaus. Það eru hagsmunir almennings að geta farið greiðlega 
á milli þessara svæða. 

Aðkoma að fyrirhuguðu hóteli 

Fram kemur í umræddu deiliskipulagi að ekki skuli leyfð önnur aðkoma að fyrirhuguðu hóteli um 
Thorvaldsensstræti en sú sem lýtur að þjónustu og verði aðeins leyfð á ákveðnum tímum dagsins.  
Það er mjög óæskilegt að leyfa þetta, veldur þeim ama sem vilja njóta útivistar á  Austurvelli og í 
Vallarstræti og Thorvaldsensstræti og við andmælum þessu. Þá kemur fram í breytingum á 
deiliskipulaginu að aðalinngangur í hótelið verði ekki frá Kirkjustræti.  Þar með virðist sem 
aðalinngangur hótelsins sé fyrirhugaður um Fógetagarðinn svonefnda, þ.e. vestasta hluta hins gamla 
Víkurgarðs. Þó er fyrirhugað að þessum hluta garðsins skuli sýndur sérstakur sómi en þetta fer ekki 
saman. Nú mun stefnt að því að reisa 160 herbergja hótel þarna og sjá allir sem sjá vilja hversu 
óheppilegt þetta er, að hafa aðalinngang hótelsins frá Fógetagarði . Má bera saman við Hótel Sögu og 
sífellda umferð þangað um svæðið við Hagatorg, fjölda leigubíla, langferðabíla og fjallabíla sem sækja 
fólk og skila, og líka mikla umferð gangandi gesta. Enn fremur er fyrirhugað að gestir nýja hótelsins, 
sem reist skal í Víkurgarði, geti notið veitinga í garðinum, við hótelið. Við mótmælum að Víkurgarður 
sé gerður að forgarði fyrirhugaðs hótels, það mun verða dauðadómur yfir garðinum sem 
almenningsrými. Fyrirhuguð hótelviðbygging er ótæk í þessu mikilvæga miðborgarrými sem telja 
verður eitt dýrmætasta almenningssvæði Íslendinga. Byggingin þarna er tímaskekkja. 

Allur hinn gamli Víkurgarður sé almenningssvæði 

Árið 1966 hafnaði skipulagsnefnd kirkjugarða  beiðni frá Pósti og síma um að fá að byggja stórhýsi í 
gamla Víkurkirkjugarði við Kirkjustræti, aðeins var leyfð takmörkuð viðbygging við Landsímahúsið og 
þó þannig að ekki mætti grafa fyrir kjallara. Þetta var gert til að hlífa jarðneskum leifum þeirra sem 
höfðu verið jarðsettir þarna. Núna er hins vegar veitt heimild til nýrrar viðbyggingar og gerðar kjallara 
þótt enn muni vera þarna grafir. Einnig er leyfð í beinu framhaldi nýbygging í gamla kirkjugarðinum, 



alveg að Kirkjustræti. Bein voru flutt burt úr gaðinum í fyrra (2016), bæði leifar af beinagrindum en 
líka um 20 heillegar beinagrindur í heillegum kistum til að rýma fyrir fyrir hinni nýju byggingu sem er 
ætluð fyrir hótel. Meðferð af þessu tagi á þekktum kirkjugarði frá seinni öldum stríðir gegn venjum, 
almennum viðhorfum, reglum  og lögum. Í lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu segir svo: 
„Nú eru liðin tuttugu ár frá niðurlagningu kirkjugarðs eða a.m.k. frá greftrun í kirkjugarði og getur þá 
löglegur safnaðarfundur eða safnaðarfundir, í Reykjavíkurprófastdæmum kirkjugarðsstjórn, fengið 
garðinn í hendur hlutaðeigandi sveitafélagi sem almenningsgarð [einkennt hér] með ákveðnum 
skilyrðum ef kirkjugarðsráð samþykkir og ráðuneytið staðfestir“ ( 1.mgr. 32. gr. l. nr. 36/1993). Enn 
fremur segir: „Niðurlagðan kirkjugarð má ekki nota til neins sem óviðeigandi er að dómi prófasts 
(prófasta). Ekki má jarðrask gera né reisa nein mannvirki [einkennt hér]. Þó getur ráðuneytið veitt 
undanþágu frá þessu, að fengnu samþykki kirkjugarðsráðs“ (33.gr. 1.mgr. l. nr. 36/1993). Við 
mótmælum fyrirhuguðum byggingum og krefjumst þess að hinn gamli Víkurgarður verði 
almenningsgarður sem nái að austustu mörkum hins fornhelga kirkjugarðs. Það mun vera nokkurn 
veginn fyrir miðju núverandi viðbyggingar við Landsímahúsið  og til garðsins heyrði líka svæðið undir 
vestari helmingi þessarar viðbyggingar. 

 

Reykjavík, 13. september 2017 

Halla Bogadóttir, Guðríður Adda Ragnarsdóttir, Ragnheiður Þorláksdóttir, Þóra Andrésdóttir, 
Björn B. Björnsson, Eiríkur G. Guðmundsso n, Helgi Þorláksson, Sigrún Björnsdóttir. 

  

 

 

Tengill 

Helgi Þorláksson 
kt. 080845‐4059 
 
Seljavegi 10 
101 Reykjavík 
 
hs. 551 7077 
gsm 862 1477 
 
htho@hi.is 
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Viðtakandi: Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík 

 

Sendandi: Borgarsögusafn Reykjavíkur 
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Deiliskipulag – Kvosin, Landsímareitur 

 

Með bréfi dags. 4.8.2017 óskaði skipulagsstjóri, Björn Axelsson, f.h. umhverfis- og skipulagssviðs, eftir 

umsögn Borgarsögusafns um tillögu að breytingu á deiliskipulagi Landsímareits í Reykjavík, sem 

afmarkast af Aðalstræti, Vallarstræti, Thorvaldsensstræti og Kirkjustræti. Með beiðninni fylgdi tillaga 

TGH arkitekta að deiliskipulagsbreytingunni, dags. 3.7.2017. 

 

Núgildandi deiliskipulag Landsímareits var samþykkt 25.7.2013. Samkvæmt því er m.a. heimilt:  

 

- að hækka þak eða rishæð Thorvaldsensstrætis 4 (Gamla Landsímahússins) og setja kvisti á 

austurhlið, þar sem gert er ráð fyrir að hækkað þak þess hluta hússins sem snýr að Austurvelli verði 

brotaþak og þak kvista verði bogadregið. 

- að hækka Thorvaldsensstræti 6 (viðbyggingu við Landsímahúsið frá 1967) um tvær inndregnar hæðir 

þannig að það verði sex hæðir 

- að byggja þriggja hæða nýbyggingu með portbyggðu þaki við Thorvaldsensstræti 6, lóðarhluta að 

Kirkjustræti, en nýbygging á þeim stað var upphaflega heimiluð í deiliskipulagi Kvosarinnar 1987 

- að byggja viðbyggingu/nýbyggingu á fjórum hæðum milli Aðalstrætis 7 og Vallarstrætis 4 

- að breyta útliti og þakhæð hússins Aðalstrætis 11. 

 

Helstu breytingar á deiliskipulaginu sem nú er gerð tillaga um eru:  

 

- að heimilað verði að rífa Thorvaldsensstræti 6 (viðbyggingu frá 1967) og byggja í staðinn 

nýbyggingu í sömu stærð/hæð og deiliskipulagið frá 2013 gerir ráð fyrir, þ.e. sex hæða byggingu 

með tveimur efstu hæðunum inndregnum, auk þess sem bætt er við heimild til að byggja kjallara 

undir hluta nýbyggingarinnar 

- að þriggja hæða nýbygging á lóðarhluta að Kirkjustræti við Thorvaldsensstræti 6 skiptist í þrjá hluta  

- að fallið verði frá kröfu um að opna skuli samkvæmissal (Nasa) út í Vallarstræti  

- að borgarlandi/lóð (Vallarstræti 2) milli lóðanna Vallarstrætis 4 og Aðalstrætis 7 verði skipt upp á 

milli þeirra lóða og hvor lóð stækkuð sem því nemur  

___ 

 

Borgarsögusafn gerir athugasemdir við byggingu kjallara undir nýbyggingu við Thorvaldsensstræti 6. 

Þegar núverandi viðbygging við Landsímahúsið var gerð á sínum tíma (1966-1967) voru gerð breytingar 

á teikningum vegna staðsetningar hluta hennar í gamla Víkurkirkjugarði (sjá t.d. Vísi, 3.12.1966, bls. 16 

og Morgunblaðið, 13.12.1966, bls. 10). Ekki var þá leyfður kjallari undir húsinu, auk þess sem 

grunnflötur 1. hæðar var hafður minni en grunnflötur 2. hæðar. Var þetta gert til að minnka rask í 

kirkjugarðinum, sem þó varð nokkurt vegna þessara framkvæmda. Búast má við því að undir húsinu sé 

enn að finna grafir sem ekki eru þekktar. Komi til þess að kjallari verði byggður á þessum stað þarf að 

gæta þess að framkvæmdin hafi ekki áhrif á Víkurgarð í vestri. Leita þarf samþykkis Minjastofnunar 

Íslands komi til þessarar framkvæmdar. 



 

BORGARSÖGUSAFN REYKJAVÍKUR 
Grandagarði 8, 101 Reykjavík 

Sími: (+354) 411 6300 

borgarsogusafn@reykjavik.is 

www.borgarsogusafn.is 

Einnig vill safnið koma á framfæri athugasemd við hækkun húsanna Thorvaldsensstrætis 4 og 

Aðalstrætis 11, þrátt fyrir að sú hækkun sé þegar heimil samkvæmt gildandi deiliskipulagi frá árinu 

2013. Húsin standa á einum viðkvæmasta stað borgarinnar, þar eru miklar söguminjar og engin ástæða til 

að setja fordæmi fyrir hærri byggingum á þessu svæði. 

 

o Aðalstræti 11 er nú þegar hæsta húsið á reitnum, fimm hæðir og ris. Frekari hækkun þess 

myndi hafa áhrif á ásýnd þyrpingarinnar frá götu séð og setja slæmt fordæmi um of háar byggingar á 

svæðinu. Að mati Borgarsögusafns ætti hæð nýbygginga á þessu svæði að hámarki að miðast við 

hæstu hús sem fyrir eru, burtséð frá skilgreiningu á fjölda eða lofthæð hæða, sem er óljós í 

tillögunni. T.d. virðist vera misræmi í því hvernig hæðir eru skilgreindar milli húsanna 

Thorvaldsensstrætis 6 og Aðalstrætis 11, sem bæði eru merkt „6h + kj“ þó annað sé augljóslega sýnt 

hærra en hitt á skýringarmyndum. Samkvæmt stefnu um hæðir húsa í Aðalskipulagi Reykjavíkur 

2010-2030 miðast hámarkshæð húsa innan Hringbrautar við 5 hæðir og að frávirk megi gera um 

+1/-1 hæð að því gefnu að aukahæð sé inndregin, en þar eru skilgreiningar einnig óljósar um það 

hvenær hæð telst inndregin. 

 

o Thorvaldsensstræti 4, gamla Landsímahúsið er mjög upprunalegt að ytri gerð. Það nýtur 

hverfisverndar í deiliskipulagi og kveðið er á um að sýna skuli sérstaka aðgát við hönnun breytinga 

á því og viðbygginga. Hækkun á þaki, kvistir og ekki síst það þakform sem uppdrættir sýna, eru að 

mati Borgarsögusafns úr stíl við upprunalega gerð hússins og breyta ásýnd þess mjög frá Austurvelli 

og enn frekar frá Ingólfstorgi. Tekið er undir athugasemd Minjastofnunar í umsögn frá árinu 2013 

um gildandi deiliskipulag og hún ítrekuð: 

Að mati Minjastofnunar Íslands rýrir það listrænt varðveislugildi Landssímahússins með 

óafturkræfum hætti að breyta þaksniði þess úr einföldu mænisþaki í brotaþak eins 

deiliskipulagstillagan sýnir. Húsið var upphaflega teiknað sem hluti samfelldrar byggðar 

sem mynda átti heilsteypta umgjörð Austurvallar og áttu aðliggjandi hús að fela 

brunagafla á báðum endum þess. Við þakhækkunina verða brunagaflar hússins enn meira 

áberandi í umhverfinu en raunin er í dag. ... Minjastofnun Íslands leggur til að snið, halli 

og hæð þaks Landsímahússins haldist óbreytt á þeirri hlið sem snýr að Austurvelli. Ekki 

er gerð athugasemd við aðrar breytingar á húsinu, svo sem á þakhæð og hliðum 

vesturálmu þess, sem og á samfastri viðbyggingu við Thorvaldsenstræti 6.  

 

Borgarsögusafn bendir að lokum á að uppfæra þarf verndunarflokka á tillöguuppdrætti þannig að þeir 

samræmist núgildandi borgarverndarstefnu í Aðalskipulagi 2010-2030 (sjá C-hluta), þar sem að verndun 

20. aldar bygginga fellur nú undir rauðan flokk, „Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að 

vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna byggingarlistalegrar, menningarsögulegrar og/eða 

umhverfislegrar sérstöðu þeirra“. Einnig þyrfti að samræma liti á skýringarmynd núgildandi flokkum. 

Þannig verði friðlýst hús blá að lit, aldursfriðuð hús verði fjólublá og hús sem njóti hverfisverndar 

(„Einstök hús, húsaraðir og götumyndir…“, áður verndun 20. aldar bygginga) verði rauð að lit á korti. 

 
Virðingarfyllst, 

fyrir hönd Borgarsögusafns: 

 
María Gísladóttir      Drífa Kristín Þrastardóttir 

Arkitekt, húsvernd      Verkefnastjóri, húsvernd 

Anna Lísa Guðmundsdóttir     María Karen Sigurðardóttir  

Verkefnastjóri fornleifa      Deildarstjóri minjavörslu og rannsókna  

Guðbrandur Benediktsson  

Safnstjóri 

Afrit í tölvupósti :   

Minjastofnun Íslands 



Fornleifarannsókn á Landssímareitnum 2016-2017 

 

Uppgreftri á Landssímareitnum lauk sumarið 2017. Svæðið sem rannsóknin náði yfir var um 2000 

metrar að flatarmáli.  

Svæðinu var skipt upp eftirfarandi: 

 Svæði A og B. Fyrir framan nýja Landssímahúsið, milli Thorvaldssenstræti og 

Fógetagarðs. 900m2 

 Svæði C: Sundið og portið milli Aðalstrætis 7 og Vallarstrætis 2. 700m2 

 Svæði D: Gamli kvennaskólinn og Nasa við Thorvaldssenstræti. 200m2 

Rannsóknin stendur enn yfir. Lokaskýrsla verður birt í júní 2018. 

Bráðabirgða niðurstaða: 

Svæði A: 150m2 

Liggur næst Fógetagarðinum: Þar var mannvist allt frá fyrstu tíð til nútíma. 

Hluti Víkurkirkjugarðs kom í ljós og náði hann tæpa 8 metra inn á svæði A til austurs. Mannvistarlög, 

jarðneskar minjar og mannvirki voru verulega röskuð vegna seinni tíma framkvæmda. Uppmældar 

grafir voru 32. Aldursgreining 1505-1750.  

Erfitt er að segja til um heildarfjölda þeirra einstaklingar er þarna voru sökum brotakenndra minja og 

rasks. Lausabein voru yfir 700 talsins. Þeir einstaklingar sem hægt var að greina voru samtals 35 og er 

hlutfall eftirfarandi. 

Aldurshlutfall:  

 Ungabörn 35% (0-1árs) 

 Börn 5% (1-10 ára) 

 Börn 20% (10-18 ára) 

 Fullvaxta 30% (18-40 ára) 

 Fullvaxta 10% (40-70 ára) 

Heilsufars- og sjúkdómagreining er í rannsóknarferli. 

Minjar frá fyrstu tíð voru á öllum svæðum. Á svæði A og B eru mannvirki með landnámsgjóskunni 

sem aldursgreind er aftur til 871+/- 2ár. Mannvirkin eru verulega röskuð sökum grafarskurða og 

annara mannvirkja frá seinni tíð. Gripir á svæðinu benda til samfélags frá heiðnum tíma þ.e. frá 870-

1000 AD. Eðli og hlutverk þessa mannvirkis/mannvirkja er óþekkt.  

Á svæði B (500m2)  

Er tún- og/eða bæjargarður frá landnámsöld. Þessi garður, líkt og aðrar minjar á svæðinu er rofin 

víða en ljóst þykir að um garðlag er að ræða. Liggur hann í austur/vestur að Thorvaldssenstræti – en 

tekur sveig til norðurs- en þar sem grunnur íveruhús apótekarans var reist á horninu við Kirkjustræti 

árið 1832 - er ómöulegt að segja hversu austur- eða norðarlega hann náði. 

Minjar frá því 1700-1900 voru á svæðinu en verulega raskaðar. Heimildir um mannvirki frá 18. og 19. 

öld, stangast ekki á við fornminjarnarnar.   



 

Svæði C (700m2): 

Likt og önnur svæði, verulega raskað. Minjar frá fyrstu tíð til nútíma: utandyra verk- og vinnslusvæði 

frá 9/10.öld - Gripir benda m.a. til járnvinnslu og útgerðar. Yfir 10 stk af bátasaumi fundust á 

svæðinu ásamt sleggjum, brýnum, hefðbundnum járnnöglum, kvarnasteinsbrot, hverfisteinsbrot, 

tinnur og fleira. Miðaldaminjar virðast hafa verið á svæði C en of brotakenndar til þess að draga 

ályktun sem stendur. Hleðsla frá tímum Innréttinganna var vestast á svæðinu ásamt húsagrunni frá 

1882.  

Svæði D (150m2): 

Grafið var í gólfið innanhúss í NASA, þar komu í ljós þétt mannvistarlög frá því eftir 1550 og eru 

túlkuð sem ruslalög. Hornstoð úr húsi (líklega) frá 1730 var í suðausturhluta NASA. Undir burðarvegg 

Gamla Kvennaskólans (er liggur í austur vestur), voru tvöfaldar garðahleðslur með grágrýtis-

hleðslusteinum í grunninn - á milli þeirra var búið hlaða upp sjávarmöl og sandi og skildi dren á milli 

þeirra- brunnur var syðst í skurðinum og hefur hann allavega tvo aldursfasa þ.e. frá elstu tíð en 

líklegast aflagður er Kvennaskólinn var reistur. 

Hleðslan hefur líklegast þjónað sem flóða- og varnargarðar – aldurinn er óstaðfestur sökum skorts á 

gjósku og lífrænum efnum til aldursgreiningar, en lega og formgerð bendir til þess að um mannvirki 

frá því fyrir 1200 e.kr. er um að ræða. Garðarnir, brunnurinn og drenin eru reist samtíða í þeim 

tilgangi að halda frá mögulegum flóðum og ágangi vatns frá sjó, á og tjörn, og veita í brunninn. 

Mannvirkin hafa einnig haft það hlutverka að afmarka engið og votlendið að austanverðu 

(Austurvöllur í dag) frá landnámsbyggðinni. Austurvöllur var í upphafi landnáms, engi sem nýtt var 

sem slægju- og beitarland og jafnvel hægt að nýta mórinn til eldsneytis og/eða járnvinnslu. 

Rannsókn er enn í gangi.  

Vala Garðarsdóttir 
Uppgraftarstjóri á Landssímareitnum. 
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Reykjavík 27.10.2017 

 

Varðar: Kvosin, Landsímareitur, breyting á deiliskipulagi 

Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju umsókn THG Arkitekta ehf., mótt. 29. júní 2017, varðandi breytingu á 
deiliskipulagi Landsímareits. Breytingin felst í megin atriðum í því að borgarlandinu/lóðinni á milli lóðanna 
Vallarstrætis 4 og Aðalstrætis 7 er skipt upp á milli þeirra og lóðirnar stækkaðar sem því nemur og að leyfilegt verður 
að fjarlægja viðbyggingu frá 1967 við Landsímahúsið/Thorvaldsensstræti 6 og byggja hana í sömu mynd. Einnig er 
fallið frá kröfu um að opna skuli samkvæmissal (Nasa) út í Vallarstræti, bætt við skilmálum um bílstæði, ásamt 
ýmsum smærri breytingum og lagfæringum. Engar breytingar eru gerðar á stærðum og hæðum húsa og húshluta 
aðrar en núverandi kjallara Vallarstrætis 4 er bætt við, samkvæmt uppdr. THG Arkitekta ehf., dags. 3. júlí 2017. 

Tillagan var auglýst frá 4. ágúst 2017 til og með 21. september 2017. 

Eftirtaldir aðilar sendi inn athugasemdir: 
1. Steinunn Steinars, dags. 24. ágúst 2017 
2. Guðrún Helgadóttir, dags. 5. september 2017 
3. Ragnhildur Benediktsdóttir f.h. Kirkjugarðaráðs, dags. 8. september 2017 
4. Marínó Þorsteinsson f.h. Sóknarnefndar Dómkirkjunnar, dags. 11. september 2017 
5. Bolli Héðinsson, dags. 14. september 2017 
6. Helgi Þorláksson f.h. BIN hóps, dags. 13. september 2017 
7. Ragnar Aðalsteinsson hrl. f.h. 5 aðila, dags. 21. september 2017 

Eftirfarandi bréf barst eftir að auglýsingu lauk: 
8. Gylfi Kristinsson f.h.stjórnar Laugardalsættar, dags 17.10.2017 

Einnig er lagðar fram umsagnir: 

 Minjastofnunar Íslands, dags. 15. september 2017 

 Borgarsögusafns Reykjavíkur, dags. 6. október 2017.  

Forsaga:  

Gildandi deiliskipulag fyrir svæðið er breyting á Kvosarskipulagi frá 1986-1987 sem samþykkt var 12.7. 2013.  
Deiliskipulagstillaga þessi var unnin í framhaldi af niðurstöðu tveggja þrepa alþjóðlegrar samkeppni. Í meginatriðum 
var breytingartillagan verndunartillaga þar sem öll eldri húsin á reitnum fengu að standa. Reiknað var með að 
nýbyggingar, sem taka upp mælikvarða og byggðamynstur byggðarinnar umhverfis Ingólfstorg, væru byggðar í bilin 
milli húsanna. Aðrar breytingar núverandi húsa miðuðu að því að gera á þeim lítilsháttar breytingar svo sem 
hækkun/breytingu þaka og byggingu kvista, sem gæfu möguleika á betri nýtingu húsanna. Heimild til nýbyggingar að 
Kirkjustræti var nánast óbreytt frá Kvosarskipulaginu.  

Minjastofnun lagði fram umsögn þar sem gerð er athugasemd við breytingar á þakhæð Thorvaldsensstræti 4-6 og 
áréttar hana nú ásamt athugasemd við þakstefnu nýbyggingar í götumynd að Vallarstræti og telur að kanna þurfi með 
fornleifauppgreftri allt það svæði sem fyrirhugað er að raska. Stofnunin hefur fjallað um og yfirfarið umsóknir er varða 
Aðalstræti 7, Vallarstræti 4, Thorvaldsensstræti 2 (Nasa salinn)og 6 og gerir ekki athugasemd við þær m.a breytingar 
á skilmálum fyrir salinn, niðurrif hússins frá 1967 og tilflutning á heimild til kjallara. Borgarsögusafn gerir nú 
athugasemd við byggingu kjallara undir nýbyggingu við Thorvaldsensstræti 6, hækkun Aðalstrætis 11, 
Thorvaldsensstrætis 4.  

Breytingarnar sem gerðar eru á tillögunni og kynntar nú eru aðallega atriða er varða annað hvort leiðréttingar, 
tilhliðranir eða eru skilmálabreytingar sem rúmast innan byggingareita lárétt og lóðrétt, einnig er heimiluð 
endurbygging Thorvaldsesstrætis 6 (hús byggt 1967). Heimild til nýbyggingar að Kirkjustræti og framtíðarsýn fyrir 
Víkurgarð er enn óbreytt. 

Um Víkurgarð og Landsímahúsin 

Engar breytingar eru gerðar á afmörkun Víkurgarðsins í þessari skipulagstillögu, eins og áður segir, en heimildir eru í 
gildandi deiliskipulagi að byggja innan byggingareits Thorvaldsensstræti 6, þar sem bílastæði voru fyrir framan 
Landsímahúsið. Ekki er verið að heimila byggingu í Víkurgarði sjálfum.  Vert er að leiðrétta þann misskilning hér með. 
 



 

bls. 2 

Víkurgarður var upphaflega kirkjugarður Reykvíkinga en síðar afgirtur sem einkagarður og að lokum 
almenningsgarður. i Kirkjugarðurinn var talinn fullnýttur um aldamótin 1838 en talið er jarðað hafi verið þar einstöku 
sinnum til ársins 1883 ii eða þar til að kirkjugarðurinn við Suðurgötu var fullbúinn.iii Þegar kirkjugarðurinn var aflagður, 
fékk Schierbeck landlæknir garðinn á leigu og ræktaði ýmsar jurtir og tré. Árið 1893 tók Halldór Daníelsson 
bæjarfógeti við garðinum og fékk garðurinn þá nafnið Bæjarfógetagarðurinn. Þegar verið var að reisa húsnæði 
Landssímans, í kringum 1930 var garðurinn settur í hendur Landsímans til afnota og umhirðu. Árið 1944 var óskað 
eftir því að við bæjarráðið í Reykjavík að Bæjarfótgetagarðurinn „yrði opnaður fyrir almenningi og hann lagfærður fyrir 
fólk“ Á bæjarráðsfundi 1. júní 1944 er tekið fram að bærinn ætti garðinn en það þyrfti að semja við Landsímann um 
að taka garðinn  til afnota. iv. Árið 1966 tilkynnti dóms- og kirkjumálaráðuneytið Landssímanum, að teikningar 
fyrirhugaðrar viðbótarbyggingar við Landsímahúsið hefðu hlotið viðurkenningu og samþykki til framkvæmda. 

Skipulagsnefnd Kirkjugarða hafði þá haft málið til meðferðar og gefið sitt leyfi fyrir því.v Það sama ár og 

Landsímahúsið var stækkað 1966, var gert samkomulag, dags. 11. október 1966, milli borgarinnar og Landssímans 
um að borgin tæki að sér að öllu leyti umsjá og skipulagningu Gamla kirkjugarðsins og hefur garðurinn verið í umsjón 
Reykjavíkurborgar síðan. Í deiliskipulagi fyrir Kvosina, sem var samþykkt árið 1987, var Víkurgarður formlega 
afmarkaður sem torg/garður en engar breytingar hafa verið gerðar á afmörkun hans síðan þá. 

 
Spurningin  um, hvort óraskað svæði er þar sem byggingarreitur Landsímareits er staðsettur, og hvort sé verið sé að 
raska jarðvistarleyfum í kirkjugarðinum leiðir í ljós við skoðun heimilda að á reitnum hefur verið framkvæmt nær óslitið 
síðan árið 1715 og líklegast mun fyrr. Ágætis heimildir eru fyrir þeim framkvæmdum er gerðar voru í tíð Skúla 
Magnússonar forstjóra Innréttinganna er byggðu hér verksmiðjur fram á miðja 18. öld. Á þessum tíma var íveruhús 

Skúla fógeta reist við norðvesturhorn Kirkjugarðsins, það var rifið 1902 og Aðalstræti 9 reist. Aðalstræti 11 sem oft er 
nefnt hús Schierbecks sem var landlæknir hér á landi frá 1880 til upphafs 20. aldar og reisti hús sitt þar sem 

Fógetagarðurinn er í dag næst gamla Landssímahúsinu. Töluvert áður eða um 1830 var lóðin þar sem nú er horn 
Thorvaldsenstrætis og Kirkjustrætis, veitt fyrir íveruhús lyfsalans og á árunum 1830-1832 reisti lyfsalinn lyfjagerð og 

bakhús er náðu að Víkurgarðinum austanverðum eins og hann stendur í dag.vi Fornleifarannsókn hefur nú þegar 

farið fram við Landsímahúsið undir malbikinu þar sem áður var bílastæði og var lítið samhangi í hlutunum eftir allt 
það mikla jarðrask sem hafði verið frá fyrri tíð.vii  Í ljós kom að Víkurgarður náði áður fyrr um tæpa 8 metra inn á 
Landsímareitinn til austurs. Mannvistarlög, jarðneskar minjar og mannvirki voru verulega röskuð vegna seinni tíma 

framkvæmda og þá sérstaklega þegar Landsímahúsið var byggt 1930-32 og svo aftur 1967-69.viii Í 

fornleifauppgreftrinum voru uppmældar alls 32 grafir og aldursgreining frá árum 1505-1750.ix Jarðneskar leifar voru 
teknar upp til frekari rannsókna og verða jarðsettar á ný.  Samkvæmt Völu Garðarsdóttur fornleifafræðingi, sem stýrði 
uppgreftri á reitnum framan við Landsímahúsið, var í upphafi rannsóknarinnar lagt af stað með þá sameiginlegu sýn 
með Minjastofnunar að ef órofin kirkjugarður kæmi í ljós í uppgraftarferlinu þá yrði framkvæmdum hætt.  Svo reyndist 
ekki vera því þegar á leið rannsóknina hafi komið í ljós að margra ára og áratuga jarðrask hafi þegar valdið miklu tjóni 
á þeim minjum sem á svæðinu liggja og lítið samhengi í þeim að finna og því hafa minjarnar takmarkað gildi. Öll 
mannvistarlög í á umræddu svæði voru fjarlægð í rannsóknarferlinu.  Það var m.a. gert vegna ástands þeirra og í 
þeirri fræðilegu von að geta kannað betur undirliggjandi eldri mannvistarminjar frá 9 og 10 öld sem einnig hafi verið 
mjög brotakenndar og ómögulegt að sjá samhengi þeirra, umfang og eðlix.  

 

                                                           
i
 Bragi Bergsson, Almenningsgarðar í Reykjavík,Minjasafn Reykjavíkur, Skýrsla nr. 165, Reykjavík 2014. 

ii Guðný Gerður Gunnarsdóttir og Hjörleifur Stefánsson, Kvosin. Byggingarsaga miðbæjar Reykjavíkur. 
Reykjavík 1987, bls. 28. 
iii Helga Maureen Gylfadóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir, Húsakönnun- Minjasafn Reykjavíkur, skýrsla nr. 125, Reykjavík 2005, bls. 10-11. 
iv Morgunblaðið, 2. júní 1944, bls. 2. 
v Morgunblaðið, 13. desember 1966, bls. 10. 
vi Vala Garðarsdóttir, Virðing fyrir sögunni og staðreyndum, birt 22. ágúst 2017. 
vii Vala Garðarsdóttir, Í ljósi sögunnar, birt 28. apríl 2016. 
viii Vala Garðarsdóttir,  Krónólógía- Víkurkirkjugarður- Stutt ágrip af framkvæmdarsögu í hinum svokallaða Fógetagarði er áður var 

Víkurkirkjugarður, gefið út í  Reykjavík 28.ágúst 2017. 
ix Vala Garðarsdóttir, Bráðabirgðaniðurstaða forleifaskráningar, 2017. 
x
 Vala Garðarsdóttir, Virðing fyrir sögunni og staðreyndum, birt 22. ágúst 2017. 
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Breytingar sem lagðar eru til í hinni kynntu tillögu eru: 

 Kjallari undir nýbyggingu Thorvaldsensstræti 6, fallist er á að byggingarmagn kjallara nýbygginga geti verði flutt til, ekki 
verður heimilt að auka byggingarmagn.  

 Hækka þakkóta bakhúss Vallarstrætis 4 úr 16,40 í 17,00.  

 Bakhús gamla Landssímans, fjarlægja plötur og byggja nýjar í nýjum hæðum gólf 3, 4 og 5 hæð ásamt þakplötu.  

 Breyta ljósgörðum Thorvaldsensstræti 4-6.  

 Breyta þaki og lyftu Aðalstræti 11/ Thorvaldsensstræti 4-6.  

 Breyta skilmálatexta fyrir Thorvaldsensstræti 6, vegna uppskiptingar nýbyggingar að Kirkjustræti í húshluta.  

 Að lóðin Vallarstræti 2 verði lögð niður og skipt milli lóðanna Aðalstræti 7 og Vallarstræti 4 með kvöð um aðgengi 
almennings. 

 Að heimilt sé að lyftu- og loftræstistokkar fari upp fyrir hámarkshæð.  

 Að ekki sé sérstaklega kveðið á um þakform kvista sem heimilt er að byggja á Aðalstræti 7.  

 Að uppfæra stærðartöflu Vallarstrætis 4 vegna kjallara, m.a. hafði misfarist að gefa upp stærð núverandi kjallara og kjallara 
undir viðbyggingu í töflu. 

 Að mænishæð tveggja vestari gaflanna að Vallarstræti geti orðið 17,4 m í stað 17,00 og 17,40 m.  

 Að leyfa hækkun þakkóta hluta bakhúss við Vallarstræti upp í  17 m.  

 Niðurrif Thorvaldsensstrætis 6. 
 

Athugasemdir bréfanna eru í megin atriðum eftirfarandi: 

Bréf 1. Steinunnar Steinars, dags. 24. ágúst 2017 

Mótmælt er harðlega þeim áformum að ætla að reisa hótel á beinum forfeðra okkar í Víkurgarði. 

Svar: Umrætt atriði er ekki hluti af þeim breytingum sem verið er að leggja til núna. Bent er á að í deiliskipulagi 
kemur fram eftirfarandi um starfsemisheimildir á svæðinu: 

 

Bréf 2. Guðrúnar Helgadóttur, dags. 5. september 2017 

Mótmælt er útsýnisskerðingu úr íbúð bréfritara á 5. hæð Aðalstrætis 9. 

Svar: Ekkert af þeim breytingum sem verið er að leggja til núna breyta útsýni frá umræddri íbúð. 
 
Bréf 3. Ragnhildar Benediktsdóttur f.h. Kirkjugarðaráðs, dags. 8. september 2017 

Mótmælt er að breyta eigi Víkurgarði, hinum forna kirkjugarði, í fjölnota almenningsgarð/svæði með yfirbragði torgs. 
Áréttað er að þessi forni grafreitur er, samkvæmt lögum um menningarminjar, nr. 80/2012, fornleifar sem varðveita 
ber sem slíkar. 
Minnt er á samþykkt borgarráðs frá 23. 7. 2016 þar sem umhverfis- og skipulagssviði var falið að undirbúa 
samkeppni um að bæta yfirbragð Víkurgarðs þannig að hlutverk hans sem kirkjugarðs og skrúðgarðs verði sýnilegra 
en nú er. 

Svar: Engar breytingar eru lagðar til á Víkurgarði frá gildandi deiliskipulagi né heldur fjallar deiliskipulagstillagan 
um breytingar á byggingarreit inn á Víkurgarð- einungis er verið að fjalla um að heimilt verði að hliðra til kjallara undir 
nýbyggingu að Thorvaldsensstræti 6, en ekki verður heimilt að auka byggingarmagn neðanjarðar á þeirri  lóð. Áfram 
verður almenningsgarður í Víkurgarði að þeirri stærð sem hann er núna og hefur verið skilgreindur allavega frá  1987 
í deiliskipulagi Kvosarinnar.  

Bent er á að við leyfisveitingar og framkvæmdir á svæðinu ber framkvæmdaraðila að framfylgja lögum um 
menningarminjar sem kveða á um að skýra þurfi Minjastofnun Íslands frá fundi á fornleifum, skv.  24. gr laga um 
menningarminjar 80/2012.  

Borgarráð hefur samþykkt að samkeppni skuli haldin um útfærslu svæðisins sem borgarrýmis/almenningsgarðs og er 
sú vinna hafin. 
 
Bréf 4. Marínós Þorsteinssonar f.h. Sóknarnefndar Dómkirkjunnar, dags. 11. september 2017 

Sóknarnefndin lýtur svo á að Víkurgarður sé í umsjá sóknarnefndar Dómkirkjunnar fyrir hönd kirkjunnar. 
Sóknarnefndinni sé heimilt að lögum að heimila Reykjavíkurborg að skipuleggja garðinn sem almenningsgarð en 
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önnur ráðstöfun sé ekki heimil. Því séu öll leyfi sem Reykjavíkurborg gefur fyrir mannvirkjum í landi garðsins 
heimildalaus og ólögleg 
Þess er krafist að ekki verði frekara rask á garðinum og honum komið í viðunandi ástand aftur. 

Svar: Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010, nær skipulagsskylda sveitarfélaga til lands og hafs innan marka 
sveitarfélaga sem er á ábyrgð sveitarstjórnar. Eignarhald eða umráðaréttur á landi/svæði hefur ekkert með efnislega 
umfjöllun deiliskipulagsins að gera enda ábyrgð á gerð deiliskipulags í höndum  sveitarfélagsins, skv. 38. gr. 
skipulagslaga. Engar breytingar eru lagðar til á Víkurgarði frá gildandi deiliskipulagi né heldur fjallar 
deiliskipulagstillagan um breytingar á byggingarreit inn á Víkurgarð- einungis er verið að fjalla um að heimilt verði að 
hliðra til kjallara undir nýbyggingu að Thorvaldsensstræti 6, en ekki verður heimilt að auka byggingarmagn neðan 
jarðar á þeirri lóð. Áfram verður almenningsgarður í Víkurgarði að þeirri stærð sem hann er núna og hefur verið 
skilgreindur allavega frá  1987 þegar deiliskipulag Kvosarinnar var gert.  
 
Bréf 5. Bolla Héðinssonar, dags. 14. september 2017 

Stækkun byggingareits að Kirkjustræti er mótmælt þar sem það þrengi m.a. að aðkomu að Austurvelli úr Víkurgarði 
og varpi auknum skugga á Austurvöll. 
Bent er á að heimil hækkun á upprunalegu Landsímahúsi muni auka skuggavarp á Austurvelli, þessa mikilvæga 
staðar fyrir almenning. 

Svar: Þessi atriði eru ekki hluti af þeim breytingum sem verið er að leggja til núna og verður því ekki svarað hér. 
Vísað er til umsagnar skipulagsfulltrúa 9.7.2013 þar sem þeim er svarað, umsögn sú sem vísað er til er fylgiskjal með 
umsögn þessari. Einnig má nefna að byggingarreitur Thorvaldsensstræti 6 að Kirkjustræti, hefur verið í deiliskipulagi, 
allavega frá árinu 1987. 
 
Bréf 6. Helgi Þorláksson f.h. BIN hóps, dags. 13. september 2017 

 Ferðir milli Víkurgarðs og Austurvallar 
Lagst er gegn fyrirhuguðum framkvæmdum m.a. nýbyggingum í Thorvaldsensstræti 6 að Kirkjustræti þar sem þær 
stríði gegn markmiðum um flæði milli svæða og að mál er snúa að hagsmunum gangandi vegfarenda til lengri tíma 
séu óleyst. 

 Ferðir milli Víkurgarðs og Ingólfstorgs 
Bréfritarar telja að kaup byggingaraðila á lóðinni Vallarstræti 2 færi honum heimildir til að loka undirganginum milli 
Ingólfstorgs og Víkurgarðs og hindra gangandi umferð um sundið, kvöðin þurfi að vera skýrari og afdráttarlaus. 

 Aðkoma að fyrirhuguðu hóteli 
Mótmælt er því að leyfa þjónustuakstur á ákveðnum tímum dags um Thorvaldsensstræti, það muni valda miklu 
ónæði. 
Mótmælt er að Víkurgarður sé gerður að forgarði fyrirhugaðs hótels, það muni verða dauðadómur yfir garðinum sem 
almenningsrými. Fyrirhuguð hótelbygging er ótæk í þessu mikilvæga miðborgarrými sem telja verður eitt dýrmætasta 
almenningssvæði Íslendinga. 

 Allur hin gamli Víkurgarður sé almenningssvæði 
Mótmælt er fyrirhuguðum byggingum og þess krafist að hinn gamli Víkurgarður verði almenningsgarður sem nái að 
austustu mörkum hins fornhelga kirkjugarðs, það mun vera nokkurn veginn fyrir miðju núverandi viðbyggingar við 
Landsímahúsið. 

Svar: Eins og fram kemur í forsögu málsins hér að framan og lýsingu á gildandi deiliskipulagi þá hefur bygging 
hús að Kirkjustræti verði hluti uppbyggingarheimilda frá því í Kvosarskipulaginu 1986. Breytingartillagan 2013 og 
tillagan nú miða ekki að því að breyta því, þetta atriði er því ekki hluti þeirra breytinga sem nú eru kynntar. 

Ekki var breytt skilmálum um undirganginn milli Ingólfstorgs og Víkurgarðs, einungis var breytt eignarhaldi landsins 
sem það liggur um. Skilmálar um hann eru eftirfarandi: 

 

Ekki er fallist á að Þjónustuakstur muni valda miklu ónæði við Thorvaldsensstræti enda verður þjónustuumferð á 
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afmörkuðum tímum dags og bent á það að ef stuðla eigi að virkni götuhæða þá þarf að vera möguleiki á að þjónusta 
þær. Fallið var frá því að skilyrða staðsetningu aðalinngangs mögulegs hótels og opna möguleika á því, ekki er fallist 
á að þessi breyting komi sér illa fyrir borgarrýmin á svæðinu og mannlíf þeirra. 

 
Bréf 7. Ragnars Aðalsteinssonar hrl. f.h. 5 aðila, dags. 21. september 2017 

Niðurstaða athugasemda bréfsins er sett fram í eftirfarandi atriðum: 

       

 

Svar: 

a) Engar breytingar eru lagðar til á Víkurgarði frá gildandi deiliskipulagi né heldur fjallar deiliskipulagstillagan um 
breytingar á byggingarreit inn á Víkurgarð- einungis er verið að fjalla um að heimilt verði að hliðra til kjallara undir 
nýbyggingu að Thorvaldsensstræti 6 innan byggingarreits sem samþykktur var árið 2013, en ekki verður heimilt að 
auka byggingarmagn neðanjarðar á þeirri lóð.  Áfram verður almenningsgarður í Víkurgarði að þeirri stærð sem hann 
er núna og hefur verið skilgreindur allavega frá 1986 í deiliskipulagi Kvosarinnar. Nú þegar er í gildi heimildir fyrir 
byggingu á m.a. hóteli á reitnum og voru þær heimildir gefnar árið 2013. 

b) Sveitarstjórnir bera ábyrgð á og annast gerð deiliskipulags, sbr. 3. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 38. gr. skipulagslaga, og á 
það við án tillits til eignarhalds á löndum eða lóðum innan skipulagssvæðis, enda felur ákvörðun um deiliskipulag ekki 
í sér ráðstöfun á beinum eða óbeinum eignarréttindum. Sé slíkum réttindum hins vegar raskað með bótaskyldum 
hætti við gildistöku eða framkvæmd skipulags getur það staðið í vegi fyrir áformuðum framkvæmdum samkvæmt 
skipulagi nema að samkomulag um greiðslu bóta náist samkvæmt 51. gr. skipulagslaga eða til eignarnáms komi skv. 
50. gr. sömu laga. Deiliskipulag er grundvöllur leyfa til framkvæmda en ekki er leitað eftir umsögnum um leyfi til 
framkvæmda við deiliskipulagsgerð. Engar fyriráætlanir eru í þessari deiliskipulagstillögu að byggja í Víkurgarði sem 
var áður kirkjugarður en nú er almenningsgarður/torg. 
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c) Rétt er að Minjastofnun fer ekki með vald að lögum til að heimila notkun kirkjugarðsins- hlutverk Minjastofnunar 
kemur fram í 11. gr. laga um menningarminja nr. 80/2012 og hefur það helsta hlutverk  að hafa yfirumsjón með 
verndun fornleifa- og byggingararfs á Íslandi.  Einnig er það verkefni Minjastofnunar að hafa eftirlit með fornleifum í 
landinu og friðuðum húsum og mannvirkjum og halda skrá yfir friðaðar og friðlýstar menningarminjar. 

d) Víkurgarður er almenningsgarður/ torg í dag sem er að mestu hellulagt. Einu merkin í dag um að þarna hafi verið 
kirkjugarður eru minnismerkin á torginu sjálfu. Samkvæmt lögum um menningarminjar þarf að fara fram fornleifa 
rannsókn áður en framkvæmdir hefjast. Fornleifarannsókn á Landsímareitnum fór fram sumarið  2017 og er verið að 
vinna skýrslu og er áætlað að birta skýrsluna í júní 2018.  
Í 23. gr.laga um menningarminjar segir að ef fyrirsjáanlegt sé að minjastaður spillist vegna framkvæmda skal 
framkvæmdaaðili gera Minjastofnun Íslands viðvart með sannarlegum hætti með minnst fjögurra vikna fyrirvara áður 
en áætlaðar framkvæmdir hefjast og lýsa þeim breytingum er af framkvæmd mun leiða. Í 28. gr. er tilgreint að 
framkvæmdaaðili skuli greiða kostnað við þær rannsóknir á fornleifum sem Minjastofnun Íslands ákveður að séu 
nauðsynlegar vegna fyrirhugaðra framkvæmda. 

e) Vísað í svar við lið b) 

f) Ekki á að byggja innan Víkurgarðs eins og torgið er skilgreint nú og hefur verið gert síðan 1987, sbr. 
heildardeiliskipulag Kvosarinnar frá þeim tíma.   

g) Vísað er í svar d) 

h) Víkurgarður var skilgreindur í heildardeiliskipulagi fyrir Kvosina árið 1987. Árið 2013 var gerð breyting á 
deiliskipulaginu fyrir Landsímareitinn og var þá afmörkun garðsins skilgreind betur og er ekkert verið að breyta 
afmörkun á Víkurgarði í þessari deiliskipulagstillögu. 
i) Samkvæmt heimildum var Víkurgarður formlega aflagður 1838 en grafið var með undantekningum til 1883. Annars 
er vísað í inngang hér að ofan og einnig vísað í svar b) 

j) Í deiliskipulagstillögunni er ekki gerð sérstök grein fyrir umhverfisáhrifum einstakra atriða hennar enda um 
minniháttar breytingu að ræða sem fela ekki í sér breytingu á þeirri stefnumörkun liggur nú þegar fyrir. 

k) Á þeim stað sem nýbygging er áætluð að rísi við Thorvaldsensstræti 6, hefur farið fram fornleifarannsókn. Allar 
jarðneskar leifar voru fluttar til frekari rannsókna en verða jarðsettar á helgum stað þegar rannsókninni verður lokið.   

l) Ekkert formlegt bann liggur við því að gera kjallara undir Thorvaldsensstræti 6 , þrátt fyrir að tekin hafi verið 
ákvörðun árið 1966 að leyfa ekki kjallara. Í deiliskipulaginu frá 2013, sem fjallar um breytingu á deiliskipulagi 
Kvosarinnar, er til staðar kjallari undir Thorvaldsensstræti 6, en í þessari deiliskipulagstillögu er verið að leyfa að 
færslu á kjallaranum, sem er að sömu stærð innan byggingarreitsins, sem ætti að gefa framkvæmdaraðilum tækifæri 
til að ákveða hvar best væri að setja kjallara. 

m) Ekki er verið að hreyfa við afmörkun Víkurgarðs í þessari deiliskipulagstillögu. Fallist er á að um sögulegan stað 
sé að ræða enda er búið að ákveða að fara í samkeppni um útfærslu svæðisins sem almenningsgarðs, sbr. 
samþykkt borgarráðs 23.7. 2016. 

n) Eins og áður segir þá er ekki verið að hrófla við Víkurgarði eins og hann er í notkun í dag- torgið verður ennþá 
afmarkað eins og gert er í deiliskipulagi fyrir Kvosina frá 1987.  

o) Gerð deiliskipulags fjallar ekki um leyfi til fornleifarannsókna. Í 23. gr. laga um menningarminjar segir að ef 
fyrirsjáanlegt sé að minjastaður spillist vegna framkvæmda skal framkvæmdaaðili gera Minjastofnun Íslands viðvart 
með sannarlegum hætti með minnst fjögurra vikna fyrirvara áður en áætlaðar framkvæmdir hefjast og lýsa þeim 
breytingum er af framkvæmd mun leiða. Í 28. gr. er tilgreint að framkvæmdaaðili skuli greiða kostnað við þær 
rannsóknir á fornleifum sem Minjastofnun Íslands ákveður að séu nauðsynlegar vegna fyrirhugaðra framkvæmda. 
Annars er vísað í svar b) 

 
Bréf 8. Gylfa Kristinssonar f.h. stjórnar Laugardalsættar, dags 17.10.2017 

Stjórnin beinir því vinsamlegast til borgarstjórnar að hún taki af skarið og sjái til þess að það sem eftir er af 
Víkurgarðinum verði sýndur viðeigandi sómi. 

Svar: Bent er á svör við öðrum bréfum og atriðum í greinargerð þessari, jafnframt er bent á að samþykkt hefur 
verið að halda samkeppni um útfærslu garðsins. 
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Umsagnir: 

Minjastofnunar Íslands, dags. 15. september 2017: 
Í umsögninni áréttar stofnunin ýmsar fyrri athugasemdir og vísar í afgreiðslur hennar á erindum eftir að 
deiliskipulagsbreytingin 2013 öðlaðist gildi. 

Vallarstræti 4 og Aðalstræti 7: 
Í umsögnum 5. maí og 7. júlí er fjallað um aðaluppdrætti þessara húsa, ekki er gerð athugasemd við tillögurnar. 
Einnig hefur verið fjallað um og samþykktar verkteikningar THG arkitekta af gluggum og tréverki á ytra borði húsanna 
Áréttuð er fyrri athugasemd um hæð og þakstefnu nýbyggingar í götumynd milli Aðalstrætis 7 og Vallarstrætis 4 sem 
fram kom í umsögn frá 31.5. 2013. 
Einnig er áréttað að „Ganga verði út frá því að allstaðar þar sem jarðrask er fyrirhugað á deiliskipulagsreitnum verði 
komið niður á mannvistarlög frá eldri tíð. Minjastofnun Íslands telur því að kanna þurfi með fornleifauppgreftri allt það 
svæði sem fyrirhugað er að raska vegna framkvæmda við nýbyggingar á deiliskipulagsreitnum.“ Stofnunin gerir ekki 
athugasemd við breytta skiptingu borgarlands og skiptingu umræddra lóða. 

Thorvaldsensstræti 2, Nasa-salur: 
Í umsögn 8. maí 2017 kemur fram að Minjastofnun gerði ekki athugasemd við framkomnar tillögur að endurbyggingu 
hins friðlýsta salar og að fallið verði frá kröfu gildandi deiliskipulags um að opna skuli sal í bakálmu 
Thorvaldsensstrætis 2 út að Vallarstræti. 

Thorvaldsensstræti 4-6: 
Áréttuð er athugasemd um breytingar á þakhæð Thorvaldsensstræti 4-6 sem fram kom í umsögn 31. maí 2013. 
Minjastofnun mælti með að snið halli og hæð þaks landsímahússins haldist óbreytt á þeirri hlið sem snýr að 
Austurvelli. 
Ekki er gerð athugasemd við niðurrif viðbyggingar frá 1967, breytta staðsetningu kjallara undir nýrri viðbyggingu og 
breytingu á hæð gólfplatna í bakálmu. 

Víkurgarður: 
Fram kemur að engar breytingar eru lagðar til á Víkurgarði frá gildandi deiliskipulagi en stofnunin vill árétta mikilvægi 
garðsins sem kirkjugarðs og leggur áherslu á að í framtíðinni verði því hlutverki hans gert hátt undir höfði, því er 
fagnað að Reykjavíkurborg hefur samþykkt að fara í samvinnu við stofnunina um endurhönnun og endurbætur á 
garðinum. 

Svar: Vegna áréttingar á eldri athugasemdum við auglýsta tillögu árið 2013 er vísað til umsagnar skipulagsfulltrúa 
9.7.2013. 
 
Borgarsögusafns Reykjavíkur, dags. 6. október 2017.  
Gerð er athugasemd við byggingu kjallara undir nýbyggingu við Thorvaldsensstræti 6, vísað er til þess að 1966-1967 
hafi það ekki verið leyft til að minnka rask í kirkjugarðinum. Komi til þess að kjallari verði byggður á þessum stað þarf 
að gæta þess að framkvæmdin hafi ekki áhrif á Víkurgarð í vestri. Bent er á að leita þurfi samþykkis Minjastofnunar 
Íslands komi til þessarar framkvæmdar. 

Gerð er athugasemd við hækkun Aðalstrætis 11, að mati safnsins ætti hæð nýbygginga á þessu svæði að hámarki 
að miðast við hæstu hús sem fyrir eru, burtséð frá skilgreiningu á fjölda eða lofthæð hæða, sem er óljós í tillögunni. 

Gerð er athugasemd við hækkun Thorvaldsensstrætis 4, hækkun á þaki, kvistir og ekki síst það þakform sem 
uppdrættir sýna, eru að mati safnsins úr stíl við upprunalega gerð hússins og breyta ásýnd þess mjög frá Austurvelli 
og enn frekar frá Ingólfstorgi. Vísað er til og tekið undir athugasemd Minjastofnunar í umsögn frá árinu 2013 um 
gildandi deiliskipulag og hún ítrekuð: 

 
 
Bent er á að uppfæra þarf verndunarflokka á tillöguuppdrætti þannig að þeir samræmist núgildandi 
borgarverndarstefnu í Aðalskipulagi 2010-2030 og samræma liti á skýringamyndum núgildandi flokkum. 
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Svar: Ekki er fallist á að leggja niður heimild fyrir kjallara undir hluta húsanna við Thorvaldsensstræti, fallist er á að 
gæta þarf fyllstu varkárni við framkvæmdir. Áréttað er að leita þarf samþykkis Minjastofnunar Íslands komi til þessarar 
framkvæmdar. 

Fallist er á að lagfæra þarf uppdrætti m.t.t. verndunarflokka. 
 
Niðurstaða: Lagfæra þarf uppdrætti m.t.t. verndunarflokka að öðru leiti er tillagan samþykkt óbreytt. 
 
 
 
F.h. skipulagsfulltrúans í Reykjavík 
Lilja Grétarsdóttir arkitekt og verkefnisstjóri    Erna Hrönn Geirsdóttir lögfræðingur 
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FYLGISKJAL umsögn skipulagsfulltrúa 9. Júlí 2013 
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