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Borgarráð Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Hér með sendist útskrift úr gerðabók skipulags- og samgönguráðs frá 2. desember 2020
varðandi eftirfarandi mál.

Frakkastígur - Skúlagata
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju tillaga umhverfis- og skipulagssviðs að
breytingu á deiliskipulagi fyrir Frakkastíg - Skúlagata, varðandi fyrirhugaða nýbyggingu
við Frakkastíg 1. Um er að ræða endurskoðun á gildandi deiliskipulagi og með þessari
breytingu fellur því úr gildi eldra skipulag sem var samþykkt í borgarráði Reykjavíkur
þann 7. júní 2018, samkvæmt uppdr. VA arkitekta ehf. dags. 2. apríl 2020 br. 16.
nóvember 2020. Tillagan var auglýst frá 20. maí 2020 til og með 1. júlí 2020. Eftirtaldir
sendu athugasemdir/umsögn: Benóný Ægisson f.h. Íbúasamtaka Miðborgar Reykjavíkur
dags. 30. júní 2020 og Björgvin Þórðarson hrl. hjá Atlas lögmönnum ehf. f.h.
húsfélagsins að Skúlagötu 20, dags. 30. júní 2020. Einnig er lögð fram umsögn Veitna
dags. 1. júní 2020, umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 2. júlí 2020 og 10. nóvember
2020 og fornleifaskrá Borgarsögusafns Reykjavíkur, skýrsla nr. 206, dags. 2020. Einnig
er lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa, dags. 13. nóvember 2020.

Samþykkt sbr. 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, með þeim breytingum sem
koma fram í umsögn skipulagsfulltrúa dags. 13. nóvember 2020.
Vísað til borgarráðs.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:
Fulltrúar meirihlutans þakka kynningu á málinu. Með þeim breytingum sem hér hafa
verið gerðar á deiliskipulagi er komið til móts við umsagnir um málið að því marki sem
mögulegt er. Sérstaklega hefur verið skerpt á ákvæðum sem snúa að minjavernd og
fornleifaskráning verið framkvæmd á lóðinni við Skúlagötu og Frakkastíg 1. Efstu tvær
hæðir fyrirhugaðrar byggingar á lóð við Frakkastíg 1 verða inndregnar og er það
rökstutt í tillögunni. Fulltrúarnir leggja áherslu á að við hönnun bygginga verði hugað
vel að því að hús falli vel að hverfismynd og umhverfi sínu.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:
Fulltrúi Flokks fólksins finnst ástæða til að styðja skoðun íbúasamtakanna ÍMR sem
stendur  gegn því að þessi bygging rísi. Samkvæmt riss teikningu skemmir þessi bygging
útsýni. Ályktum Íbúasamtaka Miðborgar (ÍMR) um deiliskipulagsbreytingu vegna
nýbyggingar á Frakkastíg 1 á rétt á sér en stjórn ÍMR leggst gegn því að reist verði sjö
hæða bygging á horni Frakkastígs og Skúlagötu þar sem nú, samkvæmt gildandi
deiliskipulagi frá 1986 er gert ráð fyrir opnu svæði og "hugsanlegri dagvistun". 
Stjórnin telur að halda eigi opna svæðinu við norðurenda Frakkastígs sem einskonar



"öndunaropi" en þar er eini staðurinn í röð hárra bygginga við Skúlagötu þar sem enn
eru tengsl milli eldri byggðar og sjávar.
Það er auðvitað óþarfi að ganga með "þéttingu byggðar" út í slíkar öfgar að stoppa þurfi
í hvert gat/bil með byggingu. Ef heldur sem horfir mun hvergi sjást til sjávar úr borginni
áður en yfir lýkur. Fyrir augum verður aðeins steypa hvert sem litið er.

F.h. umhverfis- og skipulagssviðs

Glóey Helgudóttir Finnsdóttir

Fylgiskjöl: uppdr. VA arkitekta ehf. dags. 2. apríl 2020 br. 16. nóvember 2020,
innkomnar athugasemdir/umsagnir, fornleifaskrá Borgarsögusafns Reykjavíkur skýrsla nr.
206, dags. 2020 og umsögn skipulagsfulltrúa, dags. 13. nóvember 2020.



Stærð lóðar 
Hámarks  
byggingarmagn A, 
B og C 

Byggingarmagn ‐ 
samtals  á lóð 

Nýtingarhlutfall  
lóðar A+B+C rými Hæðir 

Mögulegur fjöldi  
íbúða

Skúlagata 11 1767,0 0,0 0,0 0,00 0 0
Skúlagata 11 a 587,0 0,0 0,0 0,00 0 0
Lóð C ‐ Frakkastígur 1 fyrir breytingu 741,0 1700,0 1700,0 2,29 7 20
Lóð C ‐ Frakkastígur 1 ‐ breytt 741,0 1665,0 1665,0 2,25 7 20
Lóð C ‐ neðanjarðar 675,0 675,0 1,10 1K

Samtals: 3095,0 2340,0 2340,0 0,76 20
var byrir breytingu: 3095,0 2375,0 2375,0 0,77 20

Bílastæði Hjólastæði

Viðmið Lágmark

Skrifstofubyggingar og iðnaður

Skri fs tofa 1 á  200 m2 0,5‐3 á  100m2

Iðnaður 1 á  300 m2 0,2‐0,6 á  100m2

Vörugeymsla 1 á  1500 m2 0,2‐0,6 á  100m2

Verslun

Matvöruvers lun 1 á  100 m2 2‐3 á  100m2

Smærri  vers lun 1 á  200 m2 2‐3 á  100m2

Almenn vers lun 1 á  100 m2 2‐3 á  100m2

Vei tingas taður 1 á  100 m2 2‐3 á  100m2

Hótel

Gisti s tarfssemi 0,1 á  herb. 1‐2 á  100m2

Bílastæði Hjólastæði

Fjölbýli

Viðmið Lágmark

1 herbergi 0,25 2

2 herbergi 0,25 2

3 herbergi 0,75 2

4+ herbergi 0,75 2

Gesti r     0,1 pr. íbúð

Námsmannaíbúðir

1‐2 herbergi 0 1 ti l  2

3 herbergi 0 2

4+ herbergi 0 2

Hjúkrunar‐ og dvalarheimi l i

Miða  við 0,1 gestas . pr. rúm.
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USK Skipulag

Frá:
Sent: þriðjudagur, 30. júní 2020 08:01
Til: USK Skipulag
Efni: Umsögn ÍMR um deiliskipulagsbreytingu
Viðhengi: Frakkastígur séður frá sjó í dag.JPG; Frakkastígur 1 tillaga að  nýrri byggingu séð frá 

sjó.jpg; Frakkastígur séð til sjávar.JPG; séð niður Frakkastíg.jpg; IMG_3430.JPG

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Flaggað

Ályktum Íbúasamtaka Miðborgar (ÍMR) um deiliskipulagsbreytingu vegna nýbyggingar á Frakkastíg 1  

Stjórn ÍMR leggst gegn því að reist verði sjö hæða bygging á horni Frakkastígs og Skúlagötu þar sem nú, samkvæmt 
gildandi deiliskipulagi  frá 1986 er gert ráð fyrir opnu svæði og “hugsanlegri dagvistun”. Stjórnin telur að halda eigi 
opna svæðinu við norðurenda Frakkastígs sem einskonar “öndunaropi” en þar er eini staðurinn í röð hárra bygginga 
við Skúlagötu þar sem enn eru tengsl milli eldri byggðar og sjávar. 

Stefna Aðalskipulags Reykjavíkur 2010‐2030 er að vernda og styrkja íbúðarbyggð og hverfisanda á svæðinu en um 
leið að efla verslunar‐, atvinnu‐ og þjónustustarfsemi sem fellur að íbúðarbyggð. Ekki virðist sem þeirri stefnu hafi 
verið fylgt í gerð deiliskipulagstillögunnar en þar er byggðamynstri svæðisins lýst sem sundurleitri byggð með húsum 
af mismunandi gerð og stærð. Þessi greining er umdeilanleg og jafnvel alröng gagnvart byggingum við Skúlagötu þar 
sem byggingar á hverjum byggðareit meðfram Skúlagötu mynda heildstæðar en ólíkar þyrpingar sem hver hefur sín 
sérkenni. Þessi greining gefur því ekkert tilefni til þess að setja nýja byggingu sem bæði er framandi í formi og 
efnisvali inn á milli núverandi þyrpinga. Með þessari fyrirhuguðu sjö hæða byggingu verður enn aukið á meinta 
sundurleitni þar sem þessi staka bygging verður ekki hluti neinnar heildar eða þyrpingar.  

Það sem er enn alvarlegra er hvernig hin nýja bygging sem ráðgert er að byggja á grænu svæði samkvæmt skipulagi 
frá 1986 nánast treður á hinni gömlu byggð í Skuggahverfi og á norðanverðu Skólavörðuholti og bakvið hana munu 
munu m.a. hverfa úr sjónlínu sjö friðuð hús við Lindargötu sem flest hafa verið fallega gerð upp og verulega verður 
þrengt að Tónmenntaskólanum sem er merkilegasta byggingin á svæðinu og var upphaflega reist sem franskur spítali 
árið 1902. Þá mun þessi bygging þrengja en meir sjávarsýn frá Skólavörðuholti sem er eina útsýnið frá gömlu 
byggðinni til sjávar og einnig útsýni frá sjó til gömlu byggðarinnar, Skólavörðuholts og Hallgrímskirkju. Sjá 
meðfylgjandi myndir. 

Breytingin felur í sér að stór bygging, 4‐7 hæðir verður byggð í návígi við íbúðarhúsið að Skúlagötu 20 og skerðir hún 
útsýni til vesturs frá þorra íbúða á vesturgafli hússins og skyggir á síðdegissól sem nú nær að skína á íbúðir á neðri 
hæðum. Bent er á að með markmiðum aðalskipulags væri unnt að mæla með einnar eða tveggja hæða byggingu 
með verslun og þjónustu, sem auk þess yrði ekki jafn freklegt frávik frá fastmótuðum húsaþyrpingum/heildum við 
Skúlagötu. 

Stjórn ÍMR krefst þess að áform um 4‐7 hæða byggingu verði felld út úr deiliskipulaginu af eftirfarandi ástæðum: 

1. Byggingin mun skerða útsýni frá nálægum íbúðum og varpa skugga á svalir og útisvæði næstu íbúða
2. Hún mun eyðileggja endanlega þá litlu útsýnismöguleika sem íbúar eldri húsa við Lindargötu hafa
3. Hún mun þrengja enn frekar hina fögru sýn til sjávar niður Frakkastíg
4. Nýbyggingin mun auka á norðanvind með því að búa til vindgöng milli sín og Skúlagötu 20
5. Hún gengur þvert gegn aðalskipulagi sem kveður á um inndregnar hæðir ef fara á yfir 5. hæðina
6. Nýbyggingin mun þrengja enn meir að Gamla franska spítalanum

Aðalatriði þessa máls er hins vegar að þarna er verið að setja upp í síðasta öndunaropið við Skúlagötuna.

Stjórn ÍMR mælir með því að nú sé tækifærið notað til þess að gera opið grænt svæði eða almenningsgarð
sem tengir gömlu byggðina við sjóinn. Unnt er að sjá fallega tengingu milli Sólfarsins upp Frakkastíg með
viðkomu í gömlu byggðinni við Lindargötu og síðan sem leið liggur alla leið upp á Laugaveg og áfram upp að
kirkju.
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Tillaga að byggingu í þetta öndunarop striðir því gegn almannahagsmunum og verður til þess að hin sögulega 
vídd skerðist enn meir en orðið er. 

Þessi deiliskipulagsbreyting er veruleg hagsmunaskerðing og andstæð almennum vinnureglum og anda 
skipulagslaga. Auk þess mun bygging á þessum stað verða framandi í umhverfinu og hafa öfug áhrif miðað við það 
sem fullyrt er í greinargerð skipulagsins. Bent skal á að Úrskurðarnefnd umhverfis‐ og auðlindamála stöðvaði síðustu 
deiliskipulagsbreytingu vegna þess að sú bygging sem þá átti að rísa stríddi gegn skilmálum aðalskipulags. Verður að 
líta svo á að fyrirhuguð bygging sé ekki einungis óþörf heldur þvert á móti til skaða umhverfinu og íbúum sé betur 
þjónað með því að nýta svæðið í almannnaþágu. 

Kær kveðja 

F.h. Íbúasamtaka Miðborgar Reykjavíkur
Benóný Ægisson formaður
Tel: 
www.midbaerinn.is













 
 

Ályktum Íbúasamtaka Miðborgar (ÍMR) 
um deiliskipulagsbreytingu vegna nýbyggingar á Frakkastíg 1 

Stjórn ÍMR leggst gegn því að reist verði sjö hæða bygging á horni Frakkastígs og Skúlagötu þar sem 
nú, samkvæmt gildandi deiliskipulagi  frá 1986 er gert ráð fyrir opnu svæði og “hugsanlegri 
dagvistun”. Stjórnin telur að halda eigi opna svæðinu við norðurenda Frakkastígs sem einskonar 
“öndunaropi” en þar er eini staðurinn í röð hárra bygginga við Skúlagötu þar sem enn eru tengsl milli 
eldri byggðar og sjávar. 

Stefna Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 er að vernda og styrkja íbúðarbyggð og hverfisanda á 
svæðinu en um leið að efla verslunar-, atvinnu- og þjónustustarfsemi sem fellur að íbúðarbyggð. Ekki 
virðist sem þeirri stefnu hafi verið fylgt í gerð deiliskipulagstillögunnar en þar er byggðamynstri 
svæðisins lýst sem sundurleitri byggð með húsum af mismunandi gerð og stærð. Þessi greining er 
umdeilanleg og jafnvel alröng gagnvart byggingum við Skúlagötu þar sem byggingar á hverjum 
byggðareit meðfram Skúlagötu mynda heildstæðar en ólíkar þyrpingar sem hver hefur sín sérkenni. 
Þessi greining gefur því ekkert tilefni til þess að setja nýja byggingu sem bæði er framandi í formi og 
efnisvali inn á milli núverandi þyrpinga. Með þessari fyrirhuguðu sjö hæða byggingu verður enn aukið 
á meinta sundurleitni þar sem þessi staka bygging verður ekki hluti neinnar heildar eða þyrpingar.  

Það sem er enn alvarlegra er hvernig hin nýja bygging sem ráðgert er að byggja á grænu svæði 
samkvæmt skipulagi frá 1986 nánast treður á hinni gömlu byggð í Skuggahverfi og á norðanverðu 
Skólavörðuholti og bakvið hana munu munu m.a. hverfa úr sjónlínu sjö friðuð hús við Lindargötu sem 
flest hafa verið fallega gerð upp og verulega verður þrengt að Tónmenntaskólanum sem er 
merkilegasta byggingin á svæðinu og var upphaflega reist sem franskur spítali árið 1902. Þá mun 
þessi bygging þrengja en meir sjávarsýn frá Skólavörðuholti sem er eina útsýnið frá gömlu byggðinni 
til sjávar og einnig útsýni frá sjó til gömlu byggðarinnar, Skólavörðuholts og Hallgrímskirkju. Sjá 
meðfylgjandi myndir. 



  

 

Breytingin felur í sér að stór bygging, 4-7 hæðir verður byggð í návígi við íbúðarhúsið að Skúlagötu 20 
og skerðir hún útsýni til vesturs frá þorra íbúða á vesturgafli hússins og skyggir á síðdegissól sem nú 
nær að skína á íbúðir á neðri hæðum. Bent er á að með markmiðum aðalskipulags væri unnt að 
mæla með einnar eða tveggja hæða byggingu með verslun og þjónustu, sem auk þess yrði ekki jafn 
freklegt frávik frá fastmótuðum húsaþyrpingum/heildum við Skúlagötu. 

  

 

Stjórn ÍMR krefst þess að áform um 4-7 hæða byggingu verði felld út úr deiliskipulaginu af 
eftirfarandi ástæðum: 

1. Byggingin mun skerða útsýni frá nálægum íbúðum og varpa skugga á svalir og útisvæði 
næstu íbúða  

2. Hún mun eyðileggja endanlega þá litlu útsýnismöguleika sem íbúar eldri húsa við Lindargötu 
hafa 

3. Hún mun þrengja enn frekar hina fögru sýn til sjávar niður Frakkastíg 
4. Nýbyggingin mun auka á norðanvind með því að búa til vindgöng milli sín og Skúlagötu 20 
5. Hún gengur þvert gegn aðalskipulagi sem kveður á um inndregnar hæðir ef fara á yfir 5. 

hæðina 
6. Nýbyggingin mun þrengja enn meir að Gamla franska spítalanum 

Aðalatriði þessa máls er hins vegar að þarna er verið að setja upp í síðasta öndunaropið við 
Skúlagötuna. 

Stjórn ÍMR mælir með því að nú sé tækifærið notað til þess að gera opið grænt svæði eða 
almenningsgarð sem tengir gömlu byggðina við sjóinn. Unnt er að sjá fallega tengingu milli 
Sólfarsins upp Frakkastíg með viðkomu í gömlu byggðinni við Lindargötu og síðan sem leið 
liggur alla leið upp á Laugaveg og áfram upp að kirkju. 



Tillaga að byggingu í þetta öndunarop striðir því gegn almannahagsmunum og verður til þess 
að hin sögulega vídd skerðist enn meir en orðið er. 

Þessi deiliskipulagsbreyting er veruleg hagsmunaskerðing og andstæð almennum vinnureglum og 
anda skipulagslaga. Auk þess mun bygging á þessum stað verða framandi í umhverfinu og hafa öfug 
áhrif miðað við það sem fullyrt er í greinargerð skipulagsins. Bent skal á að Úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála stöðvaði síðustu deiliskipulagsbreytingu vegna þess að sú bygging sem 
þá átti að rísa stríddi gegn skilmálum aðalskipulags. Verður að líta svo á að fyrirhuguð bygging sé ekki 
einungis óþörf heldur þvert á móti til skaða umhverfinu og íbúum sé betur þjónað með því að nýta 
svæðið í almannnaþágu. 

Kær kveðja 
 
F.h. Íbúasamtaka Miðborgar Reykjavíkur 
Benóný Ægisson formaður 
 









 

 

 

 
 
 

Umhverfis og skipulagssvið Reykjavíkur  
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Efni: Umsögn Veitna vegna breytinga á deiliskipulagi við Skúlagata/Frakkastíg 

 

Umhverfis  og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir breytingu á deiliskipulagi við 

Skúlagötu/Frakkastíg.  Um er að ræða endurskoðun á gildandi deiliskipulagi þar sem eldra 

skipulag kemur til með að falla úr gildi. 

 

Á byggingarreit við Frakkastíg 1 er heimilt að reisa 7 hæða nýbyggingu ásamt bílakjallara innan 

byggingarreits og er aðkoma í bílastæðakjallara frá Skúlagötu við lóðamörk Skúlagötu 20. 

 

 

Veitur vilja koma eftirfarandi atriðum á framfæri:  

 

Hitaveituheimlögn fyrir Skúlagötu 20 liggur í gegnum suðurhluta lóðar þar sem hús og bílakjallari 

eiga að rísa. Flytja þarf lögnina í nýja legu og þarf flutningur á lögninni að vera unnin áður en 

framkvæmdir hefjast og í samráði við Veitur. 

 

Gera þarf viðeigandi ráðstafanir til að verja dreifilagnir Veitna á meðan framkvæmdum stendur, 

þ.e.  

• Rafmagnsdreifilögn á lóðamörkum Frakkastígs 1 og Skúlagötu 20.  

• Nýja rafmagnsdreifilögn (2019) sem liggur í gangstétt við Frakkastíg.  

• 65mm hitaveitulögn sem liggur í gangstétt meðfram norður og vestur hluta lóðarinnar.   

 

Veitur leggja áherslu á mikilvægi samráðs og óska jafnframt eftir upplýsingum um áform og 

tímasetningar svo hægt sé að huga að samþættingu við framkvæmdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

        Helga Rún Guðmundsdóttir 
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Formáli
Hér fer á eftir skráning fornleifa, mannvirkja og yngri minja á svæði sem er skilgreint sem 
hluti af svæði sem telst til „Skúlagötu-skipulagsins“1 Afmörkun deiliskipulagsins er lóðin 
Frakkastígur 1, auk svæðis sem nær yfir Sæbraut og Skúlagötu, frá Skúlagötu 9 að 
Skúlagötu 13, sjá afmörkun á mynd 1.

Borgarsögusafn Reykjavíkur, áður Minjasafn Reykjavíkur, hefur um árabil gert 
fornleifaskráningar og fylgja þær ákvæðum um skráningu menningarminja sem er að finna 
í lögum um menningarminjar nr. 80/2012 sem tóku gildi 1. janúar 2013. Fjallað er um 
skráningu vegna skipulags í 16. gr. þar sem segir að skráning fornleifa, húsa og mannvirkja 
skuli fara fram áður en gengið er frá aðalskipulagi eða deiliskipulagi og að skráning skuli 
„ætíð fara fram á vettvangi“ áður en deiliskipulag er afgreitt eða áður en gefið er út leyfi til 
framkvæmda.2

Fornleifaskráning er fornleifarannsókn án jarðrasks og felst í heimilda- og 
vettvangskönnun á minjum á tilteknu svæði, lýsingu á staðháttum og ástandi og gerð 
minjanna, mati á aldri þeirra, hlutverki og tegund, ásamt varðveislumati. 

Október 2020
María Karen Sigurðardóttir

deildarstjóri minjavörslu og rannsókna
Borgarsögusafni Reykjavíkur

1 Skúlagötusvæði, breytt deiliskipulag: Skýringaruppdráttur 02.04.2020. https://reykjavik.is/skipulag-i-
kynningu/frakkastigur-skulagata-0
2 Lög um menningarminjar - nr. 80 - 29. júní 2012. Tóku gildi 1. janúar 2013.
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1 Saga svæðisins
Hér fer á eftir umfjöllun um svæði við norðurströnd Reykjavíkur skilgreint sem 

hluti af svæði sem telst til „Skúlagötu-skipulagsins“3 Afmörkun deiliskipulagsins er lóðin 
Frakkastígur 1, auk svæðis sem nær yfir Sæbraut og Skúlagötu, frá Skúlagötu 9 að 
Skúlagötu 13, sjá afmörkun á mynd 1. Svæðið er að hluta til landfylling þar sem nú eru 
aðallega umferðarmannvirki en ásýnd svæðisins hefur að mestu verið eins frá árinu 1995.4

Áður hafði Skúlagatan verið lögð og sjóvarnargarður með henni frá um 1915 til 1930.5

Landsvæðið, sem núverandi borgarland Reykjavíkur nær yfir, skiptist á öldum áður 
upp í jarðir lögbýla. Það landsvæði sem er skilgreint sem deiliskipulagssvæði Skúlagata –
Frakkastígur 1 tilheyrði áður bújörðinni Arnarhól.

Mynd 1. Afmörkun úttektarsvæðis með svartri brotalínu, deiliskipulag Skúlagata – Frakkastígur 1.6

3 Skúlagötusvæði, breytt deiliskipulag: Skýringaruppdráttur 02.04.2020. https://reykjavik.is/skipulag-i-
kynningu/frakkastigur-skulagata-0
4 Grunnur úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Sjá Borgarvefsjá: http://borgarvefsja.reykjavik.is/
Loftmynd frá árinu 1995.
5 Kort Ólafs Þorsteinssonar af Reykjavík 1915-1918 og Skipulagsuppdráttur af Reykjavík innan Hringbrautar 
frá árinu 1927, afrit, Kortasafn Borgarsögusafns. 
6 Kort af Reykjavík 2020 úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Borgarvefsjá. Vefslóð: http://lukr-
01.reykjavik.is/borgarvefsja/.
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Á korti frá árinu 1887, sem sýnir svæðið, var byggðin í Skuggahverfi farin að teygja sig til
suðausturs með norðurströndinni, en tómthúsbýlin Móakot, Miðhús og Byggðarendi voru 
þar við ströndina auk annarra bæja. Við ströndina fyrir framan býlin voru lendingarnar 
Miðhúsavör, Móakotsvör og Byggðarendavör. Móakotsvör var rétt austan við Miðhúsavör, 
en varirnar aðgreindust með moldarkambi, sem var sýnilegur þegar lágsjávað var.
Byggðarendavör var síðan fram af þeim bæ, sjá mynd 2.7

Mynd 2. Byggðarendavör og Byggðarendi (Frakkastígur 2), um 1920.8

Mynd 3. Kort Benedikts Gröndal frá árinu 1887, varpað á nútímagrunn í LUKR.9

7 Einar S. Arnalds; Saga Reykjavíkur. Sögustaður við Sund. 4. bindi, bls. 66.
8 Ljósmyndasafn Reykjavíkur; EPB 001 103 1-1. Ljósmyndari Eggert P. Briem. 1920.
9 Hluti af korti Benedikts Gröndal frá árinu 1887. Kortasafn Borgarsögusafns Reykjavíkur.
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Upp úr aldamótum 1900 var reynt að koma betra lagi á slátrun búfjár í bænum, sem 
fór almennt fram við óviðunandi aðstæður. Þegar Sláturfélag Suðurlands reisti stórt,
nýtísku sláturhús við Skúlagötuna árið 1907 komst slátrun í Reykjavík í viðunandi horf, þó 
svo að um hríð tíðkaðist áfram að slátra í kaupmannsportum og við heimahús.10

Sláturhúsið var reist í landi Frostastaða, norðan við við Franska spítalann (Lindargata 51) 
og hafði franski konsúllinn áhyggjur af sýkingarhættu vegna nálægðar við sláturhúsið.11

Þegar kort frá árinu 1902 er skoðað kemur í ljós, að sennilega er búið að leggja drög að 
þessu sláturhúsi fyrr, eða um aldamótin 1900, því þá þegar standa tvö hús á þessum slóðum 
sem tilheyrðu líklega sláturhúsinu.

Frakkastígur var lagður árið 1903 og dró nafn sitt af Franska spítalanum, sem var 
reistur 1902 á lóð sem nú er Lindargata 51.12

Mynd 4. Kort frá árinu 1902 sem sýnir byggðina á svæðinu. Húsin tvö fyrir norðan spítalann hafa
líklega tilheyrt Sláturfélagi Suðurlands.13

Óþreyjan eftir betri hafnaraðstöðu í Reykjavík var mikil og réðust ýmsir 
útgerðarmenn í bryggjusmíð um og eftir aldarmótin 1900, einkum framan við 
Skuggahverfið. Árið 1899 byggði Jón Þórðarson kaupmaður bryggju niður af Vatnsstíg.
Útgerðarfélagið Kveldúlfur stækkaði bryggjuna mikið árið 1914 til þess að togarar gætu 
lagst að henni og var hún kölluð Kveldúlfsbryggjan. Niður af Barónsstíg var bryggja 
barónsins á Hvítárvöllum, síðar kölluð Sjávarborgarbryggjan. Þorsteinn Þorsteinsson lét 
gera litla steinbryggju niður af Bakkabúð (Lindargötu 45) árið 1903. Árið 1906 fékk 

10 Guðjón Friðriksson; Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 1870-1940. Fyrri hluti, bls. 60. 
11 Páll Líndal; Saga Reykjavíkur. Sögustaður við Sund. 3. bindi, bls. 69.
12 Guðný Gerður Gunnarsdóttir; Skuggahverfi – Skrá yfir hús í hverfi norðan Hverfisgötu, milli Ingólfsstrætis 
og Vitastígs, bls. 9.
13 Landmælingar Íslands: Reykjavík, kort Landmælingadeildar Herforingjaráðs 1902.
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trésmiðjan Völundur leyfi til að byggja bryggju niður af Klapparstíg og var hún m.a. notuð 
fyrir Bátasmíðastöð Reykjavíkur. Þá fengu Sláturfélag Suðurlands og Garðar Gíslason 
stórkaupmaður leyfi til að smíða hafskipabryggjur niður af sínum lóðum.14

Skúlagata var slóði meðfram sjónum sem myndaðist samhliða því að fyrirtæki 
fluttu starfsemi sína á svæðið. Gatan er kennd við Skúla Magnússon landfógeta og var 
nafngiftin ákveðin 1918. Eldra nafn á götunni var Vindheimagata og náði hún framan af 
aðeins frá Kalkofnsvegi að Klapparstíg, en árið 1914 var hún lögð áfram inn að 
Barónsstíg.15

Teinar járnbrautarinnar voru lagðir með sjónum. Lestin brunaði eftir þeim með 
vagnana fulla af grjóti frá Öskjuhlíð að Ingólfsgarði, vegna hafnargerðarinnar 1913-1917.
Þegar verkinu lauk, voru teinarnir teknir upp og gatan lagfærð og grjótgarður hlaðinn 
meðfram sjónum.16

Mynd 5. Kort frá árinu 1915-18. Þar má sjá Kveldúlfsbryggjuna vestast, bryggju Þorsteins 
Þorsteinssonar framundan Bakkabúð og bryggju Sláturfélagsins. Á lóðinni Frakkastígur 1 er hús 
sem líklega tilheyrði Sláturfélagi Suðurlands. Brotna línan, þar sem Skúlagata var lögð síðar,
táknar járnbrautarteinana.17

Grjótið úr bryggjunum var líklega notað í sjóvarnargarð, sem gerður var með 
Skúlagötunni fyrir árið 1930, sjá mynd 7.18

14 Guðjón Friðriksson; Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 1870-1940. Fyrri hluti, bls. 320-321.
15 Guðjón Friðriksson; Alfræði Reykjavíkur http://archive.ph/Xzmet#selection-54031.0-54033.409
16 Guðný Gerður Gunnarsdóttir; Skuggahverfi – Skrá yfir hús í hverfi norðan Hverfisgötu, milli Ingólfsstrætis 
og Vitastígs, bls. 9.
17 Hluti af korti Ólafs Þorsteinssonar frá 1915-1918 varpað á nútímagrunn í LUKR. Kortasafn 
Borgarsögusafns.
18 Ljósmyndasafn Reykjavíkur; ÁBS LS 30-21, Loftur Guðmundsson 1930.
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Mynd 6. Horft í austur, þar sem Skúlagata var lögð síðar, um 1920. Bryggjurnar fyrir neðan 
Kveldúlfshúsið og bryggja Þorsteins Þorsteinssonar þar fyrir austan.19

Húsið sem var á lóðinni Frakkastíg 1 var líklega rifið um 1950 og 1957 var hús sem hýsti 
Færeyingaheimilið byggt á lóðinni.20 Það var síðan flutt af lóðinni árið 1994.21

Mynd 7. Loftmynd af svæðinu, horft í vestur, árið 1930. Sjóvarnargarður er með allri 
Skúlagötunni, en líklega hefur grjótið úr bryggjunum sem voru þar við ströndina verið sett í 
garðinn. Hluti af Kveldúlfsbryggjunni stendur þó enn.22

Engin byggð er í dag á þessu deiliskipulagssvæði, lóðin Frakkastígur 1 er notað sem 
bílastæði og þar er en að sjá steyptar undirstöður Færingaheimilisins.

19 Ljósmyndasafn Reykjavíkur; AGH Hús 187, Amatörvinnustofa G. Ásgeirssonar.
20 Alþýðublaðið 8. sept. 1957.
21 Guðjón Friðriksson; Alfræði Reykjavíkur http://archive.ph/Xzmet#selection-54031.0-54033.409
22 Ljósmyndasafn Reykjavíkur; ÁBS LS 30-21 Loftur Guðmundsson, 1930.
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2 Almennt um verndun menningarminja
Samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012 fer mennta- og menningarmála-
ráðherra með yfirstjórn verndunar og vörslu menningarminja í landinu. Tilgangur laganna 
er að stuðla að verndun menningarminja og tryggja að íslenskum menningararfi verði 
skilað óspilltum til komandi kynslóða. Lögin eiga jafnframt að tryggja eftir föngum 
varðveislu menningarminja í eigin umhverfi. 

Minjastofnun Íslands, sem er ríkisstofnun undir yfirstjórn ráðherra, annast 
framkvæmd laganna. Samkvæmt 16. gr. laganna skal skrá fornleifar, hús og mannvirki 
áður en gengið er frá aðalskipulagi eða deiliskipulagi.23

Menningarminjar teljast ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar, 
menningar- og búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, 
skip og bátar, samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo og myndir og aðrar heimildir um 
menningarsögu þjóðarinnar. Lögin taka einnig til staða sem tengjast menningarsögu. 
Um friðun og friðlýsingu er fjallað í 5. gr. laganna:

Friðun felur í sér sjálfkrafa verndun fornminja, húsa og mannvirkja á grundvelli aldurs 
þeirra, samkvæmt nánari fyrirmælum laga þessara. … Friðlýsing fornleifa, húsa og 
mannvirkja getur falið í sér kvöð sem þinglýst er á fasteign og hefur þann tilgang að 
tryggja sem best varðveislu menningarminja.

Friðlýsing er síðan nánar útfærð í 18. gr. laganna en samkvæmt þeim skal Minjastofnun 
Íslands hafa samráð við skipulagsyfirvöld þess landsvæðis sem menningarminjar tilheyra 
þegar fjallað er um friðlýsingu þeirra.

Friðlýsa má fornleifar, skip og báta, svo og hús og mannvirki eða hluta þeirra, sem hafa 
menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi. Friðlýsing getur náð til nánasta 
umhverfis hins friðlýsta minjastaðar, húss eða mannvirkis. Friðlýsa má samfelld svæði 
þar sem fleiri en einn minjastaður teljast hafa sérstakt menningarsögulegt gildi. Einnig 
má friðlýsa samstæður húsa sem hafa sama gildi og að framan greinir og gilda þá reglur 
friðlýsingar um hvert einstakt þeirra.

Samkvæmt lögum eru allar fornleifar friðhelgar og verndaðar gegn hvers kyns raski. Í 21. 
gr. laganna segir:

Fornleifum, sbr. 3. mgr. 3. gr., jafnt þeim sem eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim 
sem njóta friðunar í krafti aldurs, má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, 
framkvæmdaraðili né nokkur annar, spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða 
flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands.

Þetta á við um allar fornleifar, kunnar sem ókunnar, samanber 24. grein:

Finnist fornminjar sem áður voru ókunnar, t.d. undir yfirborði jarðar, sjávar, vatns eða í 
jökli, skal skýra Minjastofnun Íslands frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda 
hvílir á landeiganda og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn.

Fornminjar njóta friðunar nema annað sé ákveðið af Minjastofnun Íslands. Fornminjar eru 
annars vegar forngripir og hins vegar fornleifar. Fornleifar eru skilgreindar svo samkvæmt 
3. gr. laganna: 

Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem 
menn hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem: 
a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar 

ásamt tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga, húsaleifar hvers kyns, svo sem 
leifar kirkna, bænhúsa, klaustra, þingstaða og búða, leifar af verbúðum, naustum og 
verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum,

23 Lög um menningarminjar 2012 - nr. 80 - 29. júní. Tóku gildi 1. janúar  2013.
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b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, 
mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri,
c. tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo og leifar 

eftir veiðar til sjávar og sveita,
d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, 

vöð, varir, leifar hafnarmannvirkja og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og 
önnur vega- og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra,
e. virki og skansar og leifar af öðrum varnarmannvirkjum,
f. þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir 

og kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð,
g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á 

klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum,
h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið,
i. skipsflök eða hlutar þeirra.

Eitt markmið skráningar menningarminja; fornleifa, húsa og mannvirkja, er að koma í veg 
fyrir að þær verði fyrir raski eða skemmdum að nauðsynjalausu. Það er hagur þeirra sem 
stýra framkvæmdum að til sé yfirlit yfir menningarminjar á tilteknum svæðum og það fæst 
með skráningu minjanna.

Fornleifaskráning minnkar líkur á því að óvænt finnist fornleifar á svæðinu sem 
nauðsynlega verður að rannsaka. Björgunaruppgröftur sem unninn er vegna framkvæmda 
og undir þrýstingi frá framkvæmdaraðilum er ekki æskilegur frá sjónarmiði 
fornleifafræðinnar. Fornleifaskráning sameinar því hagsmuni framkvæmdaraðila og 
fræðigreinarinnar. Almennt er æskilegast að framkvæmdum sé beint frá minjastöðum, því 
að þeir sem standa fyrir meiriháttar framkvæmdum bera kostnað af fornleifarannsóknum 
sem nauðsynlegar reynast þeirra vegna, samanber 28. grein:

Framkvæmdaraðili greiðir kostnað við þær rannsóknir á fornleifum sem Minjastofnun 
Íslands ákveður að séu nauðsynlegar vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Við allar 
umfangsmiklar framkvæmdir skal sá sem fyrir þeim stendur bera kostnað af 
nauðsynlegum rannsóknum og vettvangsskráningu fornleifa.

3 Tilgangur og aðferðafræði við skráningu fornleifa, 
mannvirkja og yngri minja
Borgarsögusafn Reykjavíkur (áður Minjasafn Reykjavíkur) heldur skrár yfir 
menningarminjar í Reykjavík, fornleifaskrá og húsaskrá, sem eru rafrænar skrár. 
Fornleifaskrá Reykjavíkur var fyrst gefin út árið 1995 og þá voru um 200 minjastaðir 
skráðir. Stöðugt er unnið að endurskoðun hennar og nú (2020) eru um 3.700 minjastaðir 
skráðir. Fornleifaskráning er í raun skilyrði þess að hægt sé að vinna markvisst að 
varðveislu fornleifa.

Allar fornleifar eru skráðar í Sarp – menningarsögulegan gagnagrunn. Minjar eru 
skráðar eftir jörðum og þeirri jarðaskiptingu fylgt sem tíðkaðist um 1835-1845. Hver 
minjastaður fær þrískipt númer: í fyrsta lagi landsnúmer sem fasteignaskrá Þjóðskrár 
Íslands úthlutar, í öðru lagi jarðarnúmer úr Jarðatali J. Johnsens frá 1847 og í þriðja lagi 
númer fornleifar, hlaupandi tölu innan jarðar. Hér eru einungis notaðar þær tvær 
síðastnefndu. 

Fornleifaskrá þessi er unnin eftir stöðlum Minjastofnunar Íslands í samræmi við 
ákvæði laga um menningarminjar nr. 80/2012. Minjastofnun úthlutar skráningaraðilum 
verkefnanúmeri og hefur þessi skráning hlotið númerið 2418.

Við skráningu fornleifa og annarra menningarminja er byrjað á að fara yfir 
ritheimildir og fyrri rannsóknir sem varða svæðið ásamt því að rýnt er í kort og loftmyndir 
sem vísað er til eftir því sem við á. Þessi skráning byggir að hluta til á eldri sögulegum 
úttektum ásamt vettvangsrannsókn sem fólst í því að gengið var um viðkomandi svæði og 
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minjar leitaðar uppi. Þar sem minjar eru sjáanlegar er staðháttum lýst, minjar mældar upp 
og ljósmyndaðar. Ef minjar finnast ekki á yfirborði eru þær skráðar sem heimild, en á 
þeim stöðum eru líkur á því að minjar sé enn að finna í jörðu og geti komið í ljós við 
jarðrask. Í lokin er vísað í þær heimildir sem hafa gefið tilefni til skráningar fornleifa. Þá 
er reynt að áætla út frá staðsetningu hvaða hlutverk minjar hafa haft og lagt mat á ástand 
þeirra. 

Við staðsetningu á minjum er gömlum kortum og loftmyndum varpað (þær 
strekktar) á hnitsettan grunn sem sóttur er í Landsupplýsingakerfi Reykjavíkurborgar 
(LUKR) og þar eru minjarnar hnitsettar í kerfinu ISN 93 sem punktar. Ef minjarnar eru 
sýnilegar á yfirborði eru þær mældar inn á vettvangi.24

Minjar eru flokkaðar eftir aldri. Elstu minjarnar eru fornleifar í rauðum flokki og 
eru þær friðaðar. Yngri minjar eru merktar með gulum og grænum lit, en herminjar eru 
flokkaðar sérstaklega og merktar bláum lit. Aldur er áætlaður út frá útliti og upplýsingum 
um sögu byggðar. 

Tafla 1.. Minjaflokkar 

Flokkur Tegundir minja Litur flokks 
1 Fornleifar, minjar 100 ára og eldri Rauður 
2 Minjar frá 1921-1930 Gulur 
3 Minjar frá 1931 og yngri Grænn 
4 Herminjar frá 1940 og yngri Blár 

Fornleifar innan og rétt við úttektarsvæðið voru skráðar og mældar upp með Trimble 
staðsetningartæki (þ.e.a.s. minjar á áhrifasvæði framkvæmdanna). Öll kort í skýrslunni eru 
unnin á grunna Landsupplýsingakerfis Reykjavíkurborgar (LUKR) í tölvuforritinu 
ArcMap.

24 Vefur Borgarvefsjáin. Vefslóð: http://borgarvefsja.is.
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4 Fornleifaskrá og varðveislumat fyrir fornleifar, mannvirki og
yngri minjar
Hér fer á eftir skráning fornleifa, mannvirkja og yngri minja fyrir svæði við norðurströnd 
Reykjavíkur, skilgreint sem hluti af svæði sem telst til „Skúlagötu-skipulagsins“25 Afmörkun 
deiliskipulagsins er lóðin Frakkastígur 1, auk svæðis sem nær yfir Sæbraut og Skúlagötu frá 
Skúlagötu 9 að Skúlagötu 13, sjá afmörkun á mynd 1.

Fornleifaskráning hefur ekki farið fram áður á þessu svæði, en fyrir liggur skýrsla frá 1985:
Skuggahverfi – Skrá yfir hús í hverfi norðan Hverfisgötu, milli Ingólfsstrætis og Vitastígs.26

Skráningin tekur mið af núgildandi lögum um menningarminjar 80/2012 og þeim reglum sem gilda 
um skráningu fornleifa og skil á gögnum til Minjastofnunar Íslands.27 Minjastofnun úthlutar 
skráningaraðilum verkefnanúmeri og hefur þessi skráning hlotið númerið 2415.

Vettvangsrannsókn fór fram 14.10.2020. Kort og teikningar voru unnin á grunna 
Landsupplýsingakerfis Reykjavíkurborgar (LUKR) í tölvuforritinu ArcMap. Upplýsingum úr 
þessari fornleifaskrá hefur verið skilað til Minjastofnunar samkvæmt skráningarstöðlum og 
leiðbeiningum stofnunarinnar.28

4.1 Fornleifaskrá fyrir Skúlagötusvæði og Frakkastíg 1

Mynd 8. Fornleifar, mannvirki og yngri minjar á deiliskipulagsreitnum Skúlagata og 
Frakkastígur 1.29

25 Skúlagötusvæði, breytt deiliskipulag: Skýringaruppdráttur 02.04.2020. https://reykjavik.is/skipulag-i-
kynningu/frakkastigur-skulagata-0
26 Guðný Gerður Gunnarsdóttir; Skuggahverfi – Skrá yfir hús í hverfi norðan Hverfisgötu, milli Ingólfsstrætis 
og Vitastígs.
27 Lög um menningarminjar - nr. 80 - 29.6.2012. Tóku gildi 1.1.2013 – Skráningarstaðlar fornleifa.
Minjastofnun Íslands, 2013. 
28 Oddgeir Isaksen; Skil á fornleifaskráningargögnum - Landupplýsingar gögn: punktaskrár, línu- og 
flákagögn, 2016. Skráningarstaðlar fornleifa. Minjastofnun Íslands, 2013. 
29 Grunnur úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Sjá Borgarvefsjá: http://borgarvefsja.reykjavik.is/
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Arnarhóll 7-138 Móakotsvör
Safnnr. Sérheiti Hlutverk Tegund Aldur  Hnit X 

ISN93 
Hnit Y 
ISN93 

Lengd 
m 

Breidd 
m 

Ástand Horfin 

7-138 Móakotsvör Vör Heimild 1890-1930 357699 408252   Ómetið Já 
 
Staðhættir: Móakotsvör var niður af kotinu Miðhúsum í Skuggahverfi. Kveldúlfshúsin risu fyrir 
norðan Móakot. Móakotsvör var rétt austan við Miðhúsavör, en varirnar aðgreindust með 
moldarkambi, sem kom í ljós þegar lágsjávað var.30 Varirnar voru á móts við þar sem nú er 
Skúlagata 18.
Lýsing: Horfið undir landfyllingu.

Arnarhóll 7-139 Miðhúsavör
Safnnr. Sérheiti Hlutverk Tegund Aldur  Hnit X 

ISN93 
Hnit Y 
ISN93 

Lengd 
m 

Breidd 
m 

Ástand Horfin 

7-139 Miðhúsavör Vör Heimild 1880-1930 357733 408208   Ómetið Já 
 
Staðhættir: Miðhúsavörin var niður af Miðhúsum í Skuggahverfi. Miðhúsavör var vestan við 
Móakotsvör en varirnar aðgreindust með moldarkambi, sem kom í ljós þegar lágsjávað var.31

Varirnar voru á móts við þar sem nú er Skúlagata 18..
Lýsing: Horfið undir fyllingu.

Arnarhóll 7-140 Byggðarendavör
Safnnr. Sérheiti Hlutverk Tegund Aldur  Hnit X 

ISN93 
Hnit Y 
ISN93 

Lengd 
m 

Breidd 
m 

Ástand Horfin 

7-140 Byggðarendavör Vör Heimild 1880-1930 357773 408175   Ómetið Já 
 
Staðhættir: Byggðarendavör var niður af Byggðarenda í Skuggahverfi.32 Vörin voru á móts við 
þar sem nú er Skúlagata 22., sjá mynd 2.
Lýsing: Horfið undir landfyllingu.

Arnarhóll 7-141 Gata
Safnnr. Sérheiti Hlutverk Tegund Aldur Hnit X 

ISN93 
Hnit Y 
ISN93 

Lengd 
m 

Breidd 
m 

Ástand Horfin 

7-141  Gata Heimild 1902 357754 408191   Ómetið Já 
 
Staðhættir: Gata lá frá Bakkabúð, sem var áður Lindargata 23 og 25, niður í fjöru.33 Er nú
Lindargata 37 og Skúlagata 20.
Lýsing: Horfin vegna framkvæmda og bygginga.

Arnarhóll 7-142 Hús
Safnnr. Sérheiti Hlutverk Tegund Aldur Hnit X 

ISN93 
Hnit Y 
ISN93 

Lengd 
m 

Breidd 
m 

Ástand Horfin 

7-142  Hús Heimild 1900 357773 408136 20 12,5 Ómetið 
Að 

mestu 
 
Staðhættir: Á lóðinni sem er nú Frakkastígur 1, á horni Frakkastígs og Skúlagötu. Húsið er risið 
fyrir árið 1902, líklega í landi Frostastaða, en Sláturfélag Suðurlands fékk úthlutað lóð úr landi
Frostastaða á sínum tíma. Líklega eitt af þeim fyrstu sem SS byggði á þessu svæði, auk annars sem 

30 Einar S. Arnalds; Reykjavík. Sögustaður við Sund, 4. bindi, bls. 66.
31 Einar S. Arnalds; Reykjavík. Sögustaður við Sund, 4. bindi, bls. 66.
32 Einar S. Arnalds; Reykjavík. Sögustaður við Sund, 4. bindi, bls. 66.
33 Landmælingar Íslands: Reykjavík, kort Landmælingadeildar Herforingjaráðs 1902.
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stóð aðeins austar og norðar, sjá kort frá árinu 1902. Um 1940 til 1950 var starfsemi Sláturfélagsins 
í þessu húsi, þ.e.a.s. gærusöltun og fleira.34

Lýsing: Líklega horfið að mestu. Húsið var úr timbri, um 20x12,5 m. Húsið hefur verið með 
mænisþaki en viðbygging að vestan var með skúrþaki, sjá mynd 9.

Mynd 9. Horft í suðvestur, næst er Skúlagatan, til vinstri eru hús Sláturfélags Suðurlands, hægra 
megin við þau er umrætt hús (7-142), nú lóðin Frakkastígur 1. Bak við það hús, í suður, er svo 
Franski spítalinn, Lindargata 51. Hægra megin, hinum megin við Frakkastíginn, er steinbærinn 
Byggðarendi. Myndin er líklega tekin árið 1930.35

Arnarhóll 7-143 Færeyingaheimilið
Safnnr. Sérheiti Hlutverk Tegund Aldur Hnit X 

ISN93 
Hnit Y 
ISN93 

Lengd 
m 

Breidd 
m 

Ástand Horfin 

7-143 Færeyingaheimilið Félagsheimili Heimild 
1957-
1994 357783 408145 15 7,5 Ómetið 

Að 
mestu 

 
Staðhættir: Húsið stóð á horni Skúlagötu og Frakkastígs, þar sem nú er Frakkastígur 1. Byggt 
1957 á steyptum sökklum. Húsið kom í flekum sem smíðaðir voru í Þórshöfn og tók tvær vikur að 
reisa húsið.36 Árið 1994 var húsið flutt,37 líklega í Kópavog.38

Lýsing: Horfið að mestu, hugsanlega er sökkulinn eftir, sjá mynd 10.

34 Upplýsingar á Facebook-síðunni Gamlar ljósmyndir: 12.10.2020.
35 Ljósmyndasafn Reykjavíkur; ÁBS LS30-50. Ljósmyndari Loftur Guðmundsson, hluti úr mynd, 1930.
36 Alþýðublaðið, 8.9.1957.
37 Guðjón Friðriksson; Alfræði Reykjavíkur http://archive.ph/Xzmet#selection-54031.0-54033.409
38 Upplýsingar á Facebook-síðunni Gamlar ljósmyndir: 12.10.2020.
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Mynd 10. Færeyingaheimilið á horni Skúlagötu og Frakkastígs.39

Arnarhóll 7-144 Járnbraut
Safnnr. Sérheiti Hlutverk Tegund Aldur Hnit X 

ISN93 
Hnit Y 
ISN93 

Lengd 
m 

Breidd 
m 

Ástand Horfin 

7-144  
Járnbrautar-
teinar Heimild 

1913-
1917 357778 408161   Ómetið Já 

 
Staðhættir: Stórfellt grjótnám hófst í Öskjuhlíð árið 1913, í tengslum við hafnargerð í Reykjavík. 
Grjótið var sprengt úr grágrýtisklettum undir norðurtagli hlíðarinnar og flutt með járnbrautarlest 
niður í Reykjavíkurhöfn til hafnargerðar. Járnbrautarteinar lágu frá námunni að Snorrabraut og 
síðan með ströndinni þar sem síðar varð Skúlagata og enduðu við Ingólfsgarð. Teinarnir voru 
fjarlægðir áður en gatan var lögð endanlega.40

Lýsing: Horfnir.

Arnarhóll 7-145 Kveldúlfsbryggja
Safnnr. Sérheiti Hlutverk Tegund Aldur Hnit X 

ISN93 
Hnit Y 
ISN93 

Lengd 
m 

Breidd 
m 

Ástand Horfin 

7-145 Kveldúlfsbryggja Bryggja Heimild 1899 357709 408245 60 26 Ómetið Já 
 
Staðhættir: Árið 1899 byggði Jón Þórðarson kaupmaður bryggju niður af Vatnsstíg. Sú bryggja 
var stækkuð mikið árið 1914 af útgerðarfélaginu Kveldúlfi, þannig að togarar gætu lagst að henni 
og var þá kölluð Kveldúlfsbryggjan.41

Lýsing: Horfin. Bryggjurnar voru fyrst tvær til þrjár, steinhlaðnar, og hallaði þeim fram í sjó. Árið 
1930 var bryggja einn og bakki með ströndinni og allt voru þetta steinhlaðin mannvirki, sjá mynd 
7. Allt grjót úr bryggjunni og kantinum hefur verið fjarlægt fyrir 1957, samanber loftmynd frá þeim 
tíma.42

39 Ljósmyndasafn Reykjavíkur: SÞÓ ÁBS 1209. Ljósmyndari Sveinn Þórðarson, 1973.
40 Þorleifur Þorleifsson, „Járnbrautin í Reykjavík“, Sagnir 11. árgangur 1973, bls. 127-128 og Guðný Gerður 
Gunnarsdóttir; Skuggahverfi – Skrá yfir hús í hverfi norðan Hverfisgötu, milli Ingólfsstrætis og Vitastígs, bls. 
7.
41 Guðjón Friðriksson; Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 1870-1940. Fyrri hluti, bls. 320-321.
42 LUKR; Loftljósmynd frá árinu 1957. 
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Arnarhóll 7-146 Bryggja Þorsteins Þorsteinssonar
Safnnr. Sérheiti Hlutverk Tegund Aldur Hnit X 

ISN93 
Hnit Y 
ISN93 

Lengd 
m 

Breidd 
m 

Ástand Horfin 

7-146 
Bryggja Þorsteins 
Þorsteinssonar Bryggja Heimild 

1900-
1930 357775 408223 30 4 Ómetið Já 

 
Staðhættir: Bryggjan var austan við bryggjur Kveldúlfs, fyrir framan þar sem nú er Skúlagata 20. 
Við bryggjuna var hús eða kofi, 4x6 m, sem er skráð á sama númer.43

Lýsing: Horfin, bryggjan var hlaðin úr grágrýti og hallaði fram, hún var um 30 m löng og 4 m 
breið. Ekki er hægt að sjá annað en að hún hafi verið rifin og grjótið þá líklega notað í
sjóvarnargarðinn við Skúlagötu, sjá myndir 6 og 7.

Arnarhóll 7-147 Sjóvarnargarður
Safnnr. Sérheiti Hlutverk Tegund Aldur Hnit X 

ISN93 
Hnit Y 
ISN93 

Lengd 
m 

Breidd 
m 

Ástand Horfin 

7-147  
Sjóvarnar-
garður Heimild 1928 357786 408163   Ómetið Nei 

 
Staðhættir: Samhliða gerð Skúlagötunnar var hlaðinn sjóvarnargarður norðan við götuna frá 
Klöpp og austur úr. Þetta hefur verið gert fyrir 1930. Líklega hefur grjótið úr bryggjum Þorsteins 
Þorsteinssonar og Sláturfélags Suðurlands verið tekið í þennan garð, því þær bryggjur eru horfnar 
árið 1930.
Lýsing: Garðurinn er horfinn undir landfyllingu, en hann var hlaðinn úr grágrýti með hallandi 
sniði,44 sjá mynd 7.

4.2 Varðveislumat fyrir fornleifar, mannvirki og yngri minjar
Á framkvæmdasvæðinu eru skráðir 10 minjastaðir undir jörðina Arnarhól. Minjarnar eru 
flokkaðar eftir aldri sem er áætlaður út frá heimildum. Átta þeirra teljast til fornleifa og eru 
elstu minjastaðirnir varirnar þrjár, Miðhúsavör, Móakotsvör og Byggðarendavör, en líklega 
hafa þær allar verið ruddar á svipuðum tíma, eða á seinnihluta 19. aldar. Um og upp úr 
aldamótum var byggt hús á lóðinni Frakkastíg 1, sem líklega tilheyrði Sláturfélagi 
Suðurlands. Leifar hússins er líklega enn að finna í jörðu á þeirri lóð. Í framhaldi voru
Kveldúlfsbryggjan (7-145) og bryggja Þorsteins Þorsteinssonar (146) byggðar, grjótið úr 
þeim hefur verð fjarlægt. Yngri minjar eru svo sjóvarnargarður (7-147) sem var hlaðinn 
með Skúlagötunni fyrir árið 1930 og er hann líklega enn óhreyfður undir landfyllingunni.
Minjar yngri en frá 1931 eru grunnur Færeyingaheimilisins.

Tafla 2. Aldursflokkun minja.

Flokkur Tegund minja Litur flokks Fjöldi skráðra 
minja 

1 Fornleifar, minjar 100 ára og eldri  Rauður  8 
2 Minjar frá 1921-1930  Gulur  1 
3 Minjar frá 1931 og yngri  Grænn  1 
4 Herminjar frá 1940 og yngri  Blár  0 

Leita þarf til Minjastofnunar Íslands ef raska þarf fornleifum.

43 Guðjón Friðriksson; Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar, 1870-1940. Fyrri hluti, bls. 320-321 og Hluti af 
korti Ólafs Þorsteinssonar 1915-1918 varpað á nútímagrunn í LUKR. Kortasafn Borgarsögusafns.
44 Ljósmyndasafn Reykjavíkur; ÁBS LS 30-21 Loftur Guðmundsson, 1930.
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Heimildir
Óprentaðar / Óútgefnar heimildir / Skjöl

Borgarsögusafn Reykjavíkur: 
Deild minjavörslu og rannsókna (Árbæjarsafni).

Fornleifaskrá Reykjavíkur. Rafræn skrá. 
Húsaskrá Reykjavíkur. Rafræn skrá og gagnasafn. 
Kortasafn.

Ýmis kort og uppdrættir.
Skjalasafn um fornleifar. 
Rafræn gögn.

Ljósmyndir teknar við vettvangskönnun.
Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 

Ljósmyndir úr safneign.

Minjastofnun Íslands:
Skráningarstaðlar fornleifa. Minjastofnun Íslands, 2013. Sótt 30.09.2019 af 
http://www.minjastofnun.is/media/skjol-i-
grein/skraningarstadlar_2013_fornleifar.pdf

Landmælingar Íslands:
Reykjavík, kort Landmælingadeildar Herforingjaráðs 1902.

Prentaðar / Útgefnar heimildir
Alþýðublaðið, 8. sept. 1957.

Einar. S. Arnalds; Saga Reykjavíkur. Sögustaður við Sund. 4. bindi. Reykjavík 1989.

Guðjón Friðriksson; Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870-1940. Fyrri hluti. Reykjavík 
1991.

Guðný Gerður Gunnarsdóttir; Skuggahverfi – Skrá yfir hús í hverfi norðan Hverfisgötu, 
milli Ingólfsstrætis og Vitastígs.

Járnbrautin í Reykjavík: Hafnargerð í Reykjavík og járnbrautir á Íslandi, Árbæjarsafn 
1982.

Lög um menningarminjar - nr. 80 - 29.6.2012. Tóku gildi 1.1.2013. Sjá vef alþingis: 
http://www.althingi.is Lagasafn Leit í lagasafni Leitarorð: „Lög um 
menningarminjar“. Sótt 6.9.2020. 

Oddgeir Isaksen; Skil á fornleifaskráningargögnum. Landupplýsingagögn: Punktaskrár, 
línu- og flákagögn. Minjastofnun Íslands. Leiðbeiningarit 1. Reykjavík 2013. Sjá 
vef Minjastofnunar Íslands: http://www.minjastofnun.is/ Gagnasafn 
Leiðbeiningarrit

Pál Líndal; Saga Reykjavíkur. Sögustaður við Sund. 3. Reykjavík 1989.

Þorleifur Þorleifsson; „Járnbrautin í Reykjavík“, Sagnir 11. árgangur 1973.
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Rafrænar heimildir / Vefsíður / Gagnagrunnar
Borgarvefsjá: http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.

Sarpur. Menningarsögulegt gagnasafn: http://sarpur.is/

Teikningavefur Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb/ Söfn: 
Skipulagsuppdrættir. Aðaluppdrættir.

Vefur alþingis: http://www.althingi.is/.

Vefur Borgarsögusafns Reykjavíkur: http://borgarsogusafn.is/ Útgáfa Skýrslur

Vefur Guðjóns Friðrikssonar sagnfræðings: Alfræði Reykjavíkur 
http://archive.ph/Xzmet#selection-54031.0-54033.409

Vefur Minjastofnunar Íslands: http://www.minjastofnun.is/.

Vefur Reykjavíkurborgar: http://reykjavik.is/ Þjónusta Skipulag Skipulag í 
kynningu / Skúlagata – Frakkastígur. Sótt í sept. 2020.
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Viðauki
Minjatafla 

Safnnr. Sérheiti Hlutverk Tegund Aldur  Hnit X 
ISN93 

Hnit Y 
ISN93 

Lengd 
m 

Breidd 
m 

Ástand Horfin 

7-138 Móakotsvör Vör Heimild 1890-1930 357699 408252   Ómetið Já 
7-139 Miðhúsavör Vör Heimild 1880-1930 357733 408208   Ómetið Já 
7-140 Byggðarendavör Vör Heimild 1880-1930 357773 408175   Ómetið Já 
7-141  Gata Heimild 1902 357754 408191   Ómetið Já 

7-142  Hús Heimild 1900 357773 408136 20 12,5 Ómetið 
Að 

mestu 

7-143 Færeyingaheimilið Félagsheimili Heimild 1957-1994 357783 408145 15 7,5 Ómetið 
Að 

mestu 

7-144  
Járnbrautar-
teinar Heimild 1913-1917 357778 408161   Ómetið Já 

7-145 Kveldúlfsbryggja Bryggja Heimild 1899 357709 408245 60 26 Ómetið Já 

7-146 
Bryggja Þorsteins 
Þorsteinssonar Bryggja Heimild 1900-1930 357775 408223 30 4 Ómetið Já 

7-147  
Sjóvarnar-
garður Heimild 1928 357786 408163   Ómetið Nei 
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Minjakort  
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Ljómyndir af svæðinu 

Mynd 11. Bílastæði, Frakkastígur 1.

Mynd 12. Steyptur grunnur Færingahemilsins á lóð Frakkastíg 1.
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Reykjavík 13. nóvember 2020 

 
 
Varðar: Frakkastígur – Skúlagata, breyting á deiliskipulagi. 
 
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju tillaga umhverfis- og skipulagssviðs að breytingu á 
deiliskipulagi fyrir Frakkastíg - Skúlagata, varðandi fyrirhugaða nýbyggingu við Frakkastíg 1. Um er 
að ræða endurskoðun á gildandi deiliskipulagi og með þessari breytingu fellur því úr gildi eldra 
skipulag sem var samþykkt í borgarráði Reykjavíkur þann 7. júní 2018, samkvæmt uppdr. VA 
arkitekta ehf. dags. 2. apríl 2020. Tillagan var auglýst frá 20. maí 2020 til og með 1. júlí 2020.  
 
Eftirtaldir sendu athugasemdir/umsögn:  
 
1. Benóný Ægisson f.h. Íbúasamtaka Miðborgar Reykjavíkur  dags. 30. júní 2020. 
2. Björgvin Þórðarson hrl. hjá Atlas lögmönnum ehf. f.h. húsfélagsins að Skúlagötu 20,  
dags. 30. júní 2020. 
3. Umsögn Veitna dags. 1. júní 2020. 
4. Umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 2. júlí 2020 og 10. nóvember 2020. 
5. Fornleifaskrá Borgarsögusafns Reykjavíkur, skýrsla nr. 206, dags. 2020.  

 

 
 

Auglýst tillaga  



  

             bls. 2 

Athugasemdir og svör: 
 

1. Benóný Ægisson f.h. Íbúasamtaka Miðborgar Reykjavíkur  dags. 30. júní 2020 
 
Íbúasamtök miðborgar (ÍMR) leggjast gegn því að reist verði 7. hæða nýbygging á horni Frakkastígs 
og Skúlagötu. Bréfritarar setja fram þá skoðun að halda eigi lóðinni sem opnu svæði, telja það eina 
staðinn í röð hárra bygginga við Skúlagötu þar sem eru enn tengsl milli eldri byggðar og sjávar. 
Samtökin mæla með því að þarna verði útbúið grænt opið svæði eða almenningsgarður sem tengir 
gömlu byggðina við sjóinn.  ÍMR krefjast þess að umrædd áform um allt að 7. hæða byggingu verði 
ekki hluti af skipulaginu af eftirfarandi ástæðum.  
 

 Byggingin muni skerða útsýni frá nálægum íbúðum og varpa skugga á svalir og útisvæði 
næstu íbúða. 

 Hún muni eyðileggja endanlega þá litlu útsýnismöguleika sem íbúar eldri húsa við Lindargötu 
hafa. 

 Hún mun þrengja enn frekar hina fögru sýn til sjávar niður Frakkastíg. 

 Nýbyggingin mun auka á norðanvind með því að búa til vindgöng milli sín og Skúlagötu 20 

 Hún gengur þvert gegn aðalskipulagi sem kveður á um inndregnar hæðir ef hæð húss fer yfir 
5 hæðir. 

 Nýbyggingin mun þrengja enn meir að Gamla franska spítalanum. 
 
Svar:  Varðandi útsýnisskerðingu og útsýnismöguleika þá er ekki hægt að meta slíka skerðingu eða 
möguleika á útsýni frá öllum íbúðum á aðliggjandi svæði. Heilt á litið þá er útsýni ekki að 
takmarkast þannig að nálægar íbúðir missi sjávar- eða fjallasýn að öllu leyti öðru en því sem búast 
má við vegna byggðarþróunar á þéttbýlum svæðum. Jafnframt þá má ávallt vænta þess að þegar 
breytingar eru á skipulagi eða mannvirkjum þá getur það haft í för með sér skerðingu eða 
breytingar s.s. að breyting verði á ákveðna ásýnd á mannvirki frá ákveðnu sjónarhorni. Óbreyttur 
réttur til útsýnis er ekki bundinn í lög. 
 
Sjónásinn niður Frakkastíg var vandlega skoðaður við tillögugerð og niðurstaðan var sú að ekki væri 
verið að rjúfa neina grundvallar sjónása eða fjallasýn og tillagan því í fullu samræmi við ákvæði um 
sjónása skv. aðalskipulagi. Vissulega má benda á ákveðin sjónarhorn þar sem útsýni eða sýnileiki 
minnkar lítillega en almennt er fyrirhugaðri uppbygging við Frakkastíg 1 þannig háttað að þau áhrif 
eru óveruleg enda var það hluti af henni að standa vörð um sjónás niður Frakkastíginn. 
 
Gerð er grein fyrir vindáhrifum í umhverfismati tillögunar og áhrif þessu eru metin óveruleg. Lóðin 
að Frakkastíg 1 er ekki stór og jafnframt nálægt annarri byggingu og því erfitt að forma byggingu 
sem skapar skjól. Ekki er þó talið að nýbygging muni auka þann vind sem kemur úr norðanátt. 
Komið er til móts við þetta og bætt inn í skilmála skilyrði um að athugun á vindálagi þurfi að fara 
fram tengt hönnun byggingarinnar.  
 
Í endurskoðaðri tillögu nú er kveðið á um að tvær efstu hæðirnar skuli vera inndregnar um að 
lágmarki 1,2 m frá byggingarreit að Skúlagötu. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 kemur fram 
að byggð á svæðinu megi verða 5 hæðir -1/+2 hæðir og að möguleg frávik séu heimil frá 
uppgefnum húshæðum, í “AR Mynd 13”, kemur fram að færa þurfi rök fyrir því að nýta frávik 
heimildar. Rökstuðningur fyrir því að nýta frávik frá viðmiðum um húshæðir í aðalskipulagi er 



  

             bls. 3 

Frakkastíg 1 varðar eru sett fram í skilmálum og má sjá hér að neðan, gulmerkt er þar sem 
inndregnar hæðir eru rökstuddar sérstaklega:  
 

 
 
Varðandi nálægð nýbyggingar við gamla Franska spítalann þá var eitt af markmiðum skipulagsins 
að uppbygging á lóðinni félli vel að svæðinu hvað varðar byggðamynstur og nýbygging aðlöguð að 
því mynstri og aðliggjandi byggð m.a. var byggingareitur hafður mjór og heimilaðar hæðir eingöngu 
sjö, þannig að hún hefði sem minnst neikvæð umhverfisáhrif á aðlæga byggð.  
 
 

2. Björgvin Þórðarson hrl. hjá Atlas lögmönnum ehf. f.h. húsfélagsins að Skúlagötu 
20,  dags. 30. júní 2020 

 
Gerðar eru athugsemdir við auglýsta tillögu í eftirfarandi atriðum: 

 Aðlögun að umhverfi, vindáhrif, útsýni, skuggamyndun, inndregnar efstu tvær hæðir. 

 Krafist er þess að áform um 7 hæða nýbyggingu verði felld út úr skipulaginu m.a. þar sem 
byggingin mun skerða útsýni frá nálægðum íbúðum að Skúlagötu 20 og varpa skugga á svalir 
og útisvæði næstu íbúða þar. Bréfritara finnst hagsmunaskerðingin vera veruleg og andstæð 
anda skipulagslaga. 

 Jafnframt eru gerðar athugasemdir við framsetningu skipulagsgagna. 

 Í lokin er ítrekuð hvatning um að fallið verði frá tillögunni. 
 
Svar:  Vísað er til svars hér að framan varðandi aðlögun að byggðamynstri/umhverfi, 
útsýnsiskerðingu, vindáhrifum og inndregnar efstu tvær hæðir. Bent er á að könnun á vindáhrifum 
er ekki almenn forsenda í skipulagi heldur er það atriði sem sérstaklega þykir vert að skoða í þessu 
samhengi vegna hæðar byggðarinnar og þeirra áhyggna sem nágrennið hefur af nýbyggingunni er 
varðar vindáhrif. 
 
 
 



  

             bls. 4 

Varðandi áhyggjur af auknu skuggavarpi þá er ljóst að það er í algjöru lágmarki m.a. vegna þegar 
byggðra hárra bygginga í nágrenninu. Sjá t.a.m. myndir á bls. 4 sem voru unnar að lokinni  
 
auglýsingu og eru viðbótargögn, sem sýna skuggavarp í júní kl. 17.00, með og án nýbyggingar. 
Ekkert sýnilegt aukið skuggavarp er á Skúlagötu 20 við breytinguna og með nýbyggingunni. 
 

 
 

Skuggavarp án nýbyggingar                 Skuggavarp með nýbyggingu 
Júní kl. 17.00                   Júní kl. 17.00 

 
Varðandi athugasemdina um framsetningu skipulagsgagna þá er hún í samræmi við 
skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Til að gera uppdráttinn skýran þurfti að setja þrjá 
deiliskipulagsuppdrætti en það er til að sýna tímalínu skipulagsins vegna Frakkarstígs 1. 
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála nr. 95/2018, felldi úr gildi hluta úr gilandi 
deiliskipulagi fyrir hluta af Skúlagötusvæðis, þ.e. uppbyggingu á lóðinni Frakkarstíg 1. Gildandi 
skipulag er því sýnt á uppdrætti og einnig eldri uppdráttur sem gildir fyrir  Frakkarstíg 1. Ekkert er í 
framsetningu tillögunnar sem gæti talist meiriháttar galli sem gæti leitt til að ógilda ætti auglýsingu 
hennar. 
 
 

3. Umsögn Veitna dags. 1. júní 2020 
Í umsögn Veitna þá er því komið á framfæri að hitaveituheimlögn fyrir Skúlagötu 20 liggur í 
gegnum suðurhluta lóðar þar sem hús og bílakjallari eiga að rísa. Flytja þarf lögnina í nýja legu og 
þarf flutningur á lögninni að vera unnin áður en framkvæmdir hefjast og í samráði við Veitur. 
Einnig er bent á að gera þurfi viðeigandi ráðstafanir til að verja dreifilagnir Veitna á meðan á 
framkvæmdum stendur, þ.e. rafmagnsdreifilögn á lóðamörkum Frakkastígs 1 og Skúlagötu 20, nýja 
rafmagnsdreifilögn (2019) sem liggur í gangstétt við Frakkastíg og 65mm hitaveitulögn sem liggur í 
gangstétt meðfram norður og vestur hluta lóðarinnar. Jafnframt leggja Veitur áherslu á mikilvægi 
samráðs og óska eftir upplýsingum um áform og tímasetningar svo hægt sé að huga að 
samþættingu við framkvæmdir. 
 
Svar: Tekið er tillit til ábendinga Veitna og bætt við texta í skilmála um þau atriði sem bent er á, þ.e 
að færa þurfi lögn innan lóðar og þær ráðstafanir sem þurfi að gera til að verja dreifilagnir Veitna í 
nágrenninu. Jafnframt er bætt inn texta um mikilvægi samráðs við Veitur um áform og 
tímasetningar.  
 
 
 
 



  

             bls. 5 

4. Umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 2. júlí 2020 og 10. nóvember 2020  
Í fyrri umsögn Minjastofnunar Íslands (MÍ), dags. 2. júlí 2020, þá eru gerðar athugsemdir við að 
byggingarreitur nýs húss sé mjög nálægt friðlýstu húsi, þ.e. Tónmenntaskólanum að Lindargötu 
1951, sem var friðað árið 2008. MÍ telur að nýbyggingin muni skyggja á ásýnd Lindargötu 51 frá 
gangstíg við Sæbraut. Jafnframt bendir MÍ á að ekki liggi fyrir fornleifaskráning á umræddu svæði í 
samræmi við 16.gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012. Loks vekur MÍ athygli á eftirfarandi sem 
kemur fram í 2. mgr. 24. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012.: 
 

 
 

Í seinni umsögn MÍ, dags. 10. nóvember 2020, þá eru ítrekaðir fyrri athugasemdir í umsögninni 
dags. 2. júlí 2020, varðandi nálægð byggingareits nýs húss við Franska spítalann og ásýndaráhrifin 
sbr. fyrr segir að ofan. Auk þess þá hefur MÍ yfirfarið skýrslu Borgarsögusafn snr. 206/2020 sem 
barst eftir kynningartíma. Skýrslan og sú skráning sem þar kemur fram uppfyllir kröfur MÍ um 
skráningu vegna skipulags sbr. lög um menningarminjar. MÍ bendir á að færa þarf útlínur fornleifa 
inn á skipulagsuppdrátt. MÍ bendir sérstaklega á að á lóðinni Frakkastígur 1 þar er að finna friðaðar 
fornleifar, og gerir kröfu um að fornleifaeftirlit verði við framkvæmdir á lóðinni undir stjórn 
fornleifafræðings og skal það vera á kostnað framkvæmdaaðila.  
 
Svar: Leitað var álits hjá Borgarsögusafni varðandi fornleifaskráningu og barstu sú skýrsla í október 
2020. Bætt er inn í texta í greinargerð ábendingum MÍ varðandi það sem kemur fram í 2. mgr. 24. 
gr. laga um menningarminjar sbr. kemur fram að ofan. Jafnframt þá er bætt inn í greinargerð 
skipulagsins að við útgáfu byggingaleyfis þá þarf að vera búið að gera grein fyrir hvernig á að vinna 
verkið m.t.t. fornminja og að ráða þarf fornleifafræðing og að fornleifaeftirlit verði við 
framkvæmdir á lóðinni á kostnað lóðarhafa. Bætt er inn á skipulagsuppdrátt útlínur fornleifa í 
samræmi við skráningu Borgarsögusafns og tilmæli MÍ.  
 
Við fyrri tillögugerð deiliskipulags vegna Frakkastígs 1 á þegar samþykktu skipulagi þá þótti ekki 
ástæða til að leita sérstakrar umsagnar MÍ enda húsið á Lindargötu 51 á annarri lóð og tengist því 
ekki þessu skipulagi á neinn hátt frekar en önnur hús í nágrenninu. Eitt af markmiðum 
deiliskipulagsvinnunnar var að uppbygging á lóðinni félli vel að heildaryfirbragði svæðins, 
götumynd Skúlagötu og byggðamynstri. Í gegnum þróunarferli tillögunar var unnið í því að aðlaga 
hana að byggðamynstri svæðisins og aðliggjandi húsa m.a. var byggingarreiturinn hafður mjór og 
heimil hæð lág þannig að uppbyggingin hefði sem minnst neikvæð umhverfisáhrif og félli vel að 
byggðamynstrinu á svæðinu sem hefur nokkuð sterkt yfirbragð, hærri húsa. Bent er jafnframt á að 
í þéttbýli má ávallt vænta þess að breytingar verði gerðar á skipulagi/mannvirkjum sem haft geti í 
för með sér skerðingu eða breytingar svo sem að breyting verði á ásýnda á mannvirkis frá ákveðnu 
sjónarhorni. 
 
 
 
 



  

             bls. 6 

5. Fornleifaskrá Borgarsögusafns Reykjavíkur, skýrsla nr. 206, dags. 2020  
Í október 2020 þá barst skýrsla Borgarsögusafns nr. 206 um skipulagssvæðið til Reykjavíkurborgar 
og var samhliða því send til MÍ til yfirferðar sbr. kemur fram hér að framan. Þar er skráning 
fornleifa, mannvirkja og yngri minja á svæðinu sem er í samræmi við ákvæði um skráningu 
menningarminja í lögum um menningarminjar nr. 80/2012. Ganga skal frá slíkri skráningu áður en 
gengið er frá afgreiðslu á skipulagi.  
 
Í varðveislumatinu kafla 4.2 í skýrslunni kemur fram að á framkvæmdasvæðinu eru skráðir 10 
minjastaðir undir jörðina Arnarhól. Minjarnar eru flokkaðar eftir aldri sem er áætlaður út frá 
heimildum. Átta þeirra teljast til fornleifa og eru elstu minjastaðirnir varirnar þrjár, Miðhúsavör, 
Móakotsvör og Byggðarendavör, en líklega hafa þær allar verið ruddar á svipuðum tíma, eða á 
seinnihluta 19. aldar. Um og upp úr aldamótum var byggt hús á lóðinni Frakkastíg 1, sem líklega 
tilheyrði Sláturfélagi Suðurlands. Leifar hússins er líklega enn að finna í jörðu á þeirri lóð. Í 
framhaldi voru Kveldúlfsbryggjan (7-145) og bryggja Þorsteins Þorsteinssonar (146) byggðar, 
grjótið úrþeim hefur verð fjarlægt. Yngri minjar eru svo sjóvarnargarður (7-147) sem var hlaðinn 
með Skúlagötunni fyrir árið 1930 og er hann líklega enn óhreyfður undir landfyllingunni. Minjar 
yngri en frá 1931 eru grunnur Færeyingaheimilisins. 
 

 
 

Fornleifar, mannvirki og yngri minjar á skipulagssvæðinu 

 
Svar: Bætt er inn á skipulagsuppdrátt útlínur fornleifa í samræmi við skráningu Borgarsögusafns og 
tilmæli MÍ.  
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Niðurstaða 
Athugasemdum/ábendingum er svarað og lagðar til eftirfarandi breytingar á skilmálum:  
 

 Sett eru inn ákvæði um að færa þurfi til lagnir innan lóðar á kostnað lóðarhafa og að hafa 
skuli samráð við Veitur tengt framkvæmdinni. 

 Sett er inn í skilmála tilvísun í lög um menningarminjar nr. 80/2012. er varðar fornminjar. 

 Borgarsögusafn vann skráningu fornleifa, mannvirkja og yngri minja fyrir svæðið að loknu 
kynningarferli og hefur skipulagið verið uppfært m.t.t. þess og útlínur fornleifa færðar inn á 
skipulagsuppdrátt.  

 Í samræmi við tilmæli MÍ þá eru sett inn skilyrði í greinargerð um fornleifaeftirlit við 
framkvæmdir á kostnað lóðarhafa. 

 
Að öðru leyti er tillagan samþykkt óbreytt. 

 
 
 
 

 

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


	Frakkastígur - Skúlagata
	Frakkastígur - Skúlagata
	494332
	Deiliskipulagsuppdr.
	Skýringaruppdráttur

	478241
	Ályktun 1
	Mynd 0
	Mynd 1
	Mynd 2
	Mynd 3
	Mynd 4
	Mynd 5

	Ályktun 2

	478226
	478227
	478354
	493374
	490136
	495645


