




NÝLENDUREITUR - endurskoðun deiliskipulags - skilmálatafla
Gildandi deiliskipulag Tillaga að breyttu deiliskipulagi
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Athugasemdir - skilmálar

Nýlendugata 11a 1914 180,5 270 1 1,50 óbreytt óbreytt óbreytt

Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss og byggja að gafli aðliggjandi húss. Heimilt er að hækka hús um eina hæð og byggja kvisti í þak. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs 
byggingarstíls hússins. Kvöð er á lóðinni um aðkomu að bakgarði húss nr. 10 við Ægisgötu . Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 12 1902 276,3 182,2 1 1/B 0,66 óbreytt 420 (1) 1,52

Heimilt er að stækka grunnflöt, hækka núverandi hús um eina hæð og byggja kvisti í þak sbr. deiliskipulagsuppdrátt. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Gert er ráð 
fyrir einu bílastæði á lóð með aðkomu frá Nýlendugötu. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 13 1884 196,0 255 2 1,30 óbreytt óbreytt óbreytt

Heimilt er að stækka grunnflöt og byggja portbyggða þakhæð með kvistum sem gæti komið til stækkunar núverandi íbúðar á efri hæð.  Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls 
hússins. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 14 1939 276,0 826,0 A 2,99 óbreytt 826 2,99
Lóðin er fullbyggð. Á lóðinni er atvinnuhúsnæði. Heimilt er að breyta því í íbúðir.

Nýlendugata 
15(15A) 1896 363,9 765,0 2/A 2,10 óbreytt óbreytt óbreytt

Lóð finnst ekki hjá FMR. Lóð stækkuð út fyrir útbyggingu sem stendur út fyrir lóðarmörk að götu. Á lóðinni er steinsteypt bygging sem hýsir atvinnustarfsemi og timburhús sem búið er í. Heimilt er að breyta 
atvinnuhúsnæði í íbúðir. Fjarlægja skal ósamþykktar byggingar af lóðinni. Heimilt er að byggja kvisti í þak timburhúss til að bæta nýtingu þakhæðar. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 15B 1906 250,4 360 5 1,44 óbreytt óbreytt óbreytt

Í eldri gögnum er lóðin númeruð 15B en í gögnum FMR er hún númer 15A. Heimilt er að reisa útbyggingar og/eða svalir innan byggingarreits og byggja kvisti í þak til að bæta nýtingu þakhæðar. Hús er 
friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 16 1903 193,1 300 1 1,55 óbreytt óbreytt óbreytt

Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss og byggja að gafli aðliggjandi húss. Heimilt er að hækka hús um eina hæð og byggja kvisti í þak. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs 
byggingarstíls hússins. Húshæðir sbr. götumyndir. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 17 1926 148,8 230 2 1,55 óbreytt óbreytt óbreytt
Lóð nær út yfir gangstétt. Lóðarmörk eru færð að húshlið og skerðist því lóð að götu. Heimilt er að reisa útbyggingar og/eða svalir innan byggingarreits.

Nýlendugata 17A 185,6 260 1,40 óbreytt óbreytt óbreytt
Lagt er til að ósamþykktir skúrar á lóðinni verði fjarlægðir og lóðin notuð undir nýbyggingu eða flutningshús með brunagafli sem leggst upp að gafli húss á lóð nr. 17. Hámarkshæð sbr. götumynd.

Nýlendugata 18 1902 163,8 305 3 1,86 óbreytt óbreytt óbreytt

Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss og byggja að gafli aðliggjandi húss nr. 20. Hæð viðbyggingar sbr. götumynd. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Hús er 
friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 
19/19B 1906 153,5 293 2 1,91 óbreytt óbreytt óbreytt

Lóð nær út yfir gangstétt. Lóðarmörk eru færð að húshlið og skerðist því lóð að götu. Byggingarmagn á lóð er samanlagt byggingarmagn framhúss og bakhúss. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni 
á lóð. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 19A 1896 79,3 87 1 1,10 óbreytt óbreytt óbreytt

Lóð nær út yfir gangstétt. Lóðarmörk eru færð að húshlið og skerðist því lóð að götu. Kvöð er á lóðinni um gangandi umferð að að 19/19B og 19C. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Hús er 
friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 19C 1902 116,0 113 2 0,97 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 20 1936 83,2 228 2 2,74 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Nýlendugata 20A 1901 100,3 210 1 2,09 óbreytt óbreytt óbreytt

Heimilt er að stækka grunnflöt, hækka núverandi hús um eina hæð og byggja kvisti í þak sbr. deiliskipulagsuppdrátt. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Húshæðir sbr. 
götumyndir. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 21 1898 299,6 415 A 1,39 óbreytt óbreytt óbreytt

Byggingin nær út fyrir lóðarmörk að götu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Heimilt er að hækka mæni á framhúsi og byggja kvisti í þak. Ef atvinnustarfsemi leggst af í bakhúsi skal 
fjarlægja það. Heimilt er að halda eftir einnar hæðar byggingu, 50 m2 að hámarksgrunnfleti, undir bílageymslu. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 21A 1944 195,0 262 A 1,34 óbreytt óbreytt óbreytt
Heimilt er að stækka grunnflöt að götu, hækka mæni á framhúsi og byggja kvisti í þak. Ef atvinnustarfsemi leggst af á lóðinni skal fjarlægja skúrbyggingu á baklóð.

Nýlendugata 22 1927 235,3 354 4 1,50 óbreytt óbreytt óbreytt
Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Nýlendugata 23 1896 384,1 300 1 (1) 0,78 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

Brunnstígur er þrengdur og breytt í göngustíg. Þar með stækkar lóðin til vesturs. Heimilt er að byggja svalir og útbyggingar innan byggingarreits, hækka mæni og byggja kvisti í þak. Heimilt er að koma fyrir 
bílastæði á lóð framan við bílskúr. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 24 1906 167,0 220 2 1,32 óbreytt óbreytt óbreytt

Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss og hækka það um eina hæð. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Húshæðir sbr. götumyndir. Hús er friðað, sjá 2.1 í 
greinargerð.

Nýlendugata 24A/B 1902 164,6 210 3 1,28 277,0 óbreytt óbreytt

Brunnstígur er þrengdur og breytt í göngustíg. Þar með stækkar lóðin til vesturs. Lóðin stækkar einnig til norðurs vegna niðurfellingar og tilfærslu lóðar undir spennistöð. Heimilt er að stækka grunnflöt 
hússins og byggja við það á tveimur hæðum. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Húshæðir sbr. götumyndir. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 26 Lóð breytist og fer að hluta til undir göngustíg og lóð númer 20 við Mýrargötu (sjá einnig Bakkastíg 6C). Fjarlægja skal núverandi hús af lóð. 

Nýlendugata 27 1930 220,3 400 3 1,82 óbreytt óbreytt óbreytt Brunnstígur er þrengdur og breytt í göngustíg. Þar með stækkar lóðin til austurs. Heimilt er að byggja kvisti í þak.

Nýlendugata 29 1936 277,0 470 4 (2) 1,70 óbreytt óbreytt óbreytt
Heimilt er að byggja við húsið til vesturs. Viðbyggingu skal stalla niður um eina hæð miðað við núverandi byggingu. Felld er niður heimild fyrir tveimur bílastæðum á lóð.

Nýlendugata 30 1929 380,0 437,2 3 1,15 SKV. FMR 314,9. Lóðin finnst ekki! Er sennilega sama lóð og skráð er Bakkastígur 6A

Nýlendugata 32 1906 317,0 168 1 (1) 0,53 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt
Heimilt er að byggja á lóðinni einnar hæðar bílskúr, að hámarki 50 m2 að flatarmáli, þar sem sýnt er á deilisk.uppdrætti. Heimilt er að koma fyrir einu bílastæði á lóð. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 34 321,0 400 1,25

Ný lóð verður til á suðvesturhorni Nýlendugötu og Seljavegar. Á þessari lóð skal koma fyrir aðfluttu húsi eða nýbyggingu innan byggingarreits skv. deiliskipulagsuppdrætti. Hámarkshæð húss skal vera tvær 
hæðir og ris. Taka skal tillit til þess við val á húsi eða hönnun nýbyggingar að lóðin er hornlóð.

Nýlendugata 39 1928 352,0 260 1 0,74 óbreytt óbreytt óbreytt
Heimilt að reisa útbyggingar og/eða svalir innan byggingarreits. Einnig er heimilt að reisa þak á anddyrisbyggingu og byggja kvisti í þak aðalhúss. Húshæðir sbr. götumyndir.

Nýlendugata 41 1924 183,7 200 1 1,09 óbreytt óbreytt óbreytt Heimilt er  að reisa útbyggingar og/eða svalir innan byggingarreits. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 43 1926 156,0 190 1 1,22 óbreytt óbreytt óbreytt
Heimilt er  að reisa útbyggingar og/eða svalir innan byggingarreits. Kvöð er á vesturlóðarmörkum um sameiginlega aðkomu með aðliggjandi húsi nr. 45.

Nýlendugata 45 1917 261,0 200 1 (1) 0,77 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

 Heimilt er  að reisa útbyggingar og/eða svalir innan byggingarreits. Kvöð er á austurlóðarmörkum um sameiginlega aðkomu með aðliggjandi húsi nr. 43. Heimilt er að koma fyrir einu bílastæði á lóð 
framan við bílskúr. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Ægisgata 4 1911 123,8 390 3,15 óbreytt óbreytt óbreytt

Á lóðinni er atvinnuhúsnæði. Heimilt er að breyta því í íbúðir. Heimilt er að hækka þak hússins, breyta lögun þess og byggja í það kvisti til þess að  nýta þakhæð. Húshæðir sbr. götumyndir. Hús er friðað, sjá 
2.1 í greinargerð.

Ægisgata 10 1930 327,0 934 7 2,85 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Heimilt er þó að byggja kvisti í þak garðhliðar og svalir á garðhlið.

Bakkastígur 1 1920 302,0 303 3 (1) 1,00 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt
Heimiluð er stækkun viðbyggingar um 16 m2. Heimilt er að koma fyrir einu bílastæði á lóð. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Bakkastígur 3 1894 256,5 177 1 (1) 0,69 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

Lögun lóðar er breytt. Tekið af henni þar sem hún skagaði fram í Bakkastíg og bætt við á kostnað aðliggjandi lóðar nr. 5. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Heimilt er að koma fyrir einu 
bílastæði á lóð. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Bakkastígur 4, 4A 1903 455,3 366 2 (1) 0,80 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

Byggingin nær út fyrir lóðarmörk að götu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Heimilt er að koma fyrir einu bílastæði á lóð. Hús er friðað, 
sjá 2.1 í greinargerð.

Bakkastígur 5 1912 382,0 282,7 3 (1) 0,74 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

Lóðarmörk lóða nr. 3 og 5 við Bakkastíg aðlöguð aðstæðum. Fjarlægja skal ósamþykkta viðbyggingu við skúr af lóð. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð .Heimilt er að koma fyrir einu 
bílastæði á lóð. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Bakkastígur 6A 380,0 437 3 1,15 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt Engin skráning fannst hjá FMR. Er sennilega sama lóð og skráð er Nýlendugata 30. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Bakkastígur 6B Þessi lóð ásamt hluta af Nýlendugötu 26 fer undir nýja lóð nr. 20 við Mýrargötu. Fjarlægja skal allar byggingar af lóðinni.

Bakkastígur 6C Engin mannvirki eru á lóðinni. Lóðarmörkum hefur verið breytt. Nú eru þarna tvær lóðir, Mýrargata 20 og 22.

Brunnstígur 5 1928 391,5 300 1 (1) 0,77 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt
Lóð skerðist vegna tilkomu nýs göngustígs. Heimilt er að byggja vinnustofu á tveimur hæðum innan nýs byggingarreits á lóð. Að öðru leyti er ekki gert ráð fyrir breytingum á lóðinni.

Mýrargata 21 998,0 600 (3) 0,60

Ný lóð verður til við Mýrargötu á svæði sem áður tilheyrði niðurlögðum lóðum nr. 26 við Nýlendugötu og nr. 6B og að hluta til nr. 6C við Bakkastíg. Á þessari lóð skal heimilt að byggja kirkju fyrir söfnuð 
hinnar rússnesku réttrúnaðarkirkju innan byggingarreis skv. deiliskipulagsuppdrætti. Hámarksvegghæð má vera allt að 12 metrum á kirkjuskipi eða um 75% grunnflatar kirkjunnar. Tveir minni turnar, um það 
bil 15 % af grunnfleti byggingarinnar, mega fara upp í allt að 17metra hæð og aðalturn, um 10% grunnflatar, má fara upp í 22 metra hæð að krossi undanskildum.
Heimilt er að byggja kjallara undir kirkju. Einnig er heimilt að byggja tengibyggingu að lóðarmörkum til móts við tengibyggingu húss á aðliggjandi lóð verði um samnýtingu bygginga á báðum lóðum að 
ræða. Tengibyggingin má vera að hámarki samtals 50 m2 og skal hún vera að fullu niðurgrafin. Ekki þarf að reikna flatarmál tengibyggingar inn í 600 m2 hámarksbyggingarmagn.
Gert er ráð fyrir þremur bílastæðum á lóð. Sjá einnig viðbótarskilmála í texta geinargerðar og skipulagsskilmála, kafla 3.1.

Mýrargata 23 386,0 360 (1) 0,93

Ný lóð verður til við Mýrargötu á svæði sem áður tilheyrði niðurlögðum lóðum nr. 6 C og að hluta til nr. 26 við Nýlendugötu og nr. 6 B við Bakkastíg. Á þessari lóð skal koma fyrir aðfluttu húsi eða nýbyggingu 
innan byggingarreits skv. deiliskipulagsuppdrætti. Hámarkshæð húss skal vera tvær hæðir og ris.  Byggja má kjallara undir húsinu að hámarki 50 m2 ef um nýbyggingu er að ræða og skal hann vera að fullu 
niðurgrafinn. Einnig er heimilt að byggja tengibyggingu að lóðarmörkum til móts við tengibyggingu kirkju á aðliggjandi lóð verði um samnýtingu bygginga á báðum lóðum að ræða. Tengibyggingin má vera 
að hámarki samtals 50 m2 innan þessarar lóðar og skal hún vera að fullu niðurgrafin. Ekki þarf að reikna flatarmál tengibyggingar inn í 360 m2 hámarksbyggingarmagn. Gert er ráð fyrir einu bílastæði á lóð. 
Sjá einnig viðbótarskilmála í texta geinargerðar og skipulagsskilmála, kafla 3.2.

Mýrargata 25 72,0 50 0,69

Ný lóð á horni Bakkastígs og Mýrargötu. Á lóðinni skal byggja spennistöð fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Byggingin skal vera á einni hæð.

Mýrargata 27 176,0 200 1,14

Fimm nýjar lóðir fyrir fimm ný sambyggð hús verða til á horni Mýrargötu og Seljavegar. Þrjár lóðir tilheyra Mýrargötu og hafa fengið númerin 27, 29 og 31 a.m.k. til bráðabirgða. Tvær lóðir tilheyra Seljavegi 
og hafa fengið númerin 1A og 1B til bráðabirgða. Á lóðum nr. 27 og 29 við Mýrargötu ásamt 1A og 1B við Seljaveg skal koma fyrir fjórum íbúðareiningum, einni á hverri lóð, í sambyggðum nýbyggingum 
innan byggingarreita skv. deiliskipulagsuppdrætti. Á hornlóðinni nr. 31 við Mýrargötu skal gera ráð fyrir verslun og/eða þjónustu á 1. hæð hússins en íbúðum á efri hæðum. Hámarkshæð húss skal vera tvær 
hæðir og ris. 

Mýrargata 29 133,0 200 1,50
Skilmálar sbr. Mýrargata 27.

Mýrargata 31 368,0 640 1,74
Skilmálar sbr. Mýrargata 27.

Seljavegur 1 168,4 168,4 150 0,89

Auð lóð á horni Seljavegar og Nýlendugötu. Á þessari lóð skal koma fyrir aðfluttu húsi innan byggingarreits skv. deiliskipulagsuppdrætti. Húsið má vera ein hæð og ris á steyptum kjallara. 
Hámarksgrunnflötur má vera allt að 50 fermetrum. Hámarksvegghæð húss má vera allt að 5 metrar, en hvorki vegghæð né hæð mænis má vera hærri en á aðliggjandi húsi að Nýlendugötu 45. Af 
heildarvegghæð má kjallari ná að hámarki 1,5 metra yfir núverandi gangstéttarhæð. Stefna mænis skal vera samsíða götu að teknu tilliti til snúning vegna legu húss á hornlóð.

Seljavegur 1B 192,0 200 1,04
Skilmálar sbr. Mýrargata 27.

Seljavegur 1A 151,0 200 1,32
Skilmálar sbr. Mýrargata 27.

Vesturgata 30 1895 510,9 300,0 3 (1) 0,59 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

Byggingin nær út fyrir lóðarmörk að Vesturgötu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Heimilt er að hækka þak og byggja kvisti í þak. Fjarlægja skal ósamþykktar byggingar á lóð. Heimilt 
er að byggja bílskúr, allt að 40 m2 á einni hæð í norðvesturhorni lóðar. Heimilt er að gera ráð fyrir einu bílastæði á lóð. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 32 1914 442,0 321,0 2 (1) 0,73 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt
Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss sbr. deiliskipulagsuppdrátt. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins.  Heimilt er að byggja bílskúr, allt að 40 m2 á einni hæð í 
norðvesturhorni lóðar. Heimilt er að gera ráð fyrir einu bílastæði á lóð. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 34 1876 310,9 344,0 1 (1) 1,11 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

Byggingin nær út fyrir lóðarmörk. Lóðarmörk eru færð til og stækkar lóð sem því nemur. Heimilt er að stækka grunnflöt, hækka núverandi hús um eina hæð og byggja kvisti í  þak sbr. deiliskipulagsuppdrátt. 
Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Heimilt er að byggja bílskúr, allt að 40 m2 á einni hæð í norðausturhorni lóðar. Heimilt er að gera ráð fyrir einu bílastæði á lóð. Hús 
er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 36A 1924 298,5 226 3 0,76 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 36B 1925 298,5 256 3 0,86 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 38 1877 442,8 437 1 0,99 óbreytt óbreytt óbreytt

Byggingin nær út fyrir lóðarmörk að Vesturgötu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss sbr. deiliskipulagsuppdrátt og byggja kvisti í þak og 
gera þakhæðina þar með nýtilegri. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 40 1980 336,0 435 1/A 1,29 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 42 1972 362,0 315 1/A 0,87 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Kvöð er um umferð fótgangandi um lóð framan við hús.

Vesturgata 44 1882 215,0 1 óbreytt
Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss sbr. deiliskipulagsuppdrátt og byggja kvisti í þak.  Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Hús er friðað, sjá 2.1 í 
greinargerð.

Vesturgata 44A 1990 271,0 3 óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 44-44A 509,3 486,0 4 0,95 óbreytt óbreytt óbreytt Byggingar ná út fyrir lóðarmörk að Vesturgötu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Hús nr.44 og nr. 44A standa á sömu lóð sem er samtals 509,3 m2.

Vesturgata 46 124,8 0 Engin mannvirki eru á lóðinni. Lóðin er felld niður.

Vesturgata 46A 1917 300,0 400 3 1,33 óbreytt óbreytt óbreytt

Bygging nær út fyrir lóðarmörk að Vesturgötu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Heimilt er að byggja risþak yfir svalir og kvisti í þak. Lóðin nr. 46 er núverandi leikvöllur. Eftir stendur 
auður lóðarskiki 124,8 m2 að flatarmáli sem heimilt er að bæta við opið svæði. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 48 1896 282,2 460 2/A 1,63 óbreytt óbreytt óbreytt
Bygging nær út fyrir lóðarmörk að Vesturgötu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Heimilt er að byggja hæð ofan á húsið og kvisti í þak. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 50 1896 319,0 230,0 1 0,72 óbreytt óbreytt óbreytt
Húsið er friðað. Heimilt er að byggja við húsið eina hæð með risi innan byggingarreits á bak við húsið. Nýbyggingin skal ekki vera hærri en húsið sem fyrir er og taka mið af því í hvívetna. Hús er friðað, sjá 
2.1 í greinargerð.

Vesturgata 50A 1962 342,0 898 11 2,63 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 52 1956 452,0 1.063 9/A 2,35 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 54 1983 297,0 309 A 1,04 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 54A 1930 350,0 476 4 1,36 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 56 1933 283,3 387 5 1,37 óbreytt óbreytt óbreytt
Bygging nær út fyrir lóðarmörk að Vesturgötu. Lóðarmörk eru færð út og stækka lóð sem því nemur. Lóð er einnig stækkuð í átt að Seljavegi. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 58 1992 272,7 378 4 1,38 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.
A: Atvinnuhúsnæði
Stærðir lóða geta breyst við gerð mæliblaða.

Númer og heiti lóða geta breyst við gerð mæliblaða.

ARKITEÓ
Laugavegur 26a, 4.hæð - 101 Reykjavík - s. 696 3699 - 
nf. arkiteo@arkiteo.is - vf. www.arkiteo.is

E i n a r  Ó l a fs s o n , a r k i t e k t  F A Í 

Greinargerð:
Í gildi er deiliskipulag Nýlendureits samþykkt í borgarráði 28.11.2013 ásamt síðari breytingum. Deiliskipulagið tók gildi 3.2.2014 í B-deild Stjórnartíðinda. 

Breytingin á við um lóðina Mýrargötu 21. Breytingin felst í að minnka umfang og hæðir kirkjunnar og kirkjuturnar eru lækkaðir. Turnunum fækkar úr 5 í 2. 

Hámarkshæð hærri turns minnkar úr 22 metrum niður í 18 metra og minni turns frá 17 metrum niður í 15 metra. Að sama skapi minnkar ummál kirkjunnar. 

Dregið er úr skuggavarpi og fellur skuggi fellur mestu leiti á lóð nr. 23 og 21 yfir miðjan dag. 

N Ý L E N D U R E I T U R   NÝLENDUREITUR - endurskoðun deiliskipulags - skilmálatafla
Gildandi deiliskipulag Tillaga að breyttu deiliskipulagi
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Nýlendugata 11a 1914 180,5 270 1 1,50 óbreytt óbreytt óbreytt

Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss og byggja að gafli aðliggjandi húss. Heimilt er að hækka hús um eina hæð og byggja kvisti í þak. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs 
byggingarstíls hússins. Kvöð er á lóðinni um aðkomu að bakgarði húss nr. 10 við Ægisgötu . Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 12 1902 276,3 182,2 1 1/B 0,66 óbreytt 420 (1) 1,52

Heimilt er að stækka grunnflöt, hækka núverandi hús um eina hæð og byggja kvisti í þak sbr. deiliskipulagsuppdrátt. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Gert er ráð 
fyrir einu bílastæði á lóð með aðkomu frá Nýlendugötu. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 13 1884 196,0 255 2 1,30 óbreytt óbreytt óbreytt

Heimilt er að stækka grunnflöt og byggja portbyggða þakhæð með kvistum sem gæti komið til stækkunar núverandi íbúðar á efri hæð.  Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls 
hússins. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 14 1939 276,0 826,0 A 2,99 óbreytt 826 2,99
Lóðin er fullbyggð. Á lóðinni er atvinnuhúsnæði. Heimilt er að breyta því í íbúðir.

Nýlendugata 
15(15A) 1896 363,9 765,0 2/A 2,10 óbreytt óbreytt óbreytt

Lóð finnst ekki hjá FMR. Lóð stækkuð út fyrir útbyggingu sem stendur út fyrir lóðarmörk að götu. Á lóðinni er steinsteypt bygging sem hýsir atvinnustarfsemi og timburhús sem búið er í. Heimilt er að breyta 
atvinnuhúsnæði í íbúðir. Fjarlægja skal ósamþykktar byggingar af lóðinni. Heimilt er að byggja kvisti í þak timburhúss til að bæta nýtingu þakhæðar. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 15B 1906 250,4 360 5 1,44 óbreytt óbreytt óbreytt

Í eldri gögnum er lóðin númeruð 15B en í gögnum FMR er hún númer 15A. Heimilt er að reisa útbyggingar og/eða svalir innan byggingarreits og byggja kvisti í þak til að bæta nýtingu þakhæðar. Hús er 
friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 16 1903 193,1 300 1 1,55 óbreytt óbreytt óbreytt

Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss og byggja að gafli aðliggjandi húss. Heimilt er að hækka hús um eina hæð og byggja kvisti í þak. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs 
byggingarstíls hússins. Húshæðir sbr. götumyndir. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 17 1926 148,8 230 2 1,55 óbreytt óbreytt óbreytt
Lóð nær út yfir gangstétt. Lóðarmörk eru færð að húshlið og skerðist því lóð að götu. Heimilt er að reisa útbyggingar og/eða svalir innan byggingarreits.

Nýlendugata 17A 185,6 260 1,40 óbreytt óbreytt óbreytt
Lagt er til að ósamþykktir skúrar á lóðinni verði fjarlægðir og lóðin notuð undir nýbyggingu eða flutningshús með brunagafli sem leggst upp að gafli húss á lóð nr. 17. Hámarkshæð sbr. götumynd.

Nýlendugata 18 1902 163,8 305 3 1,86 óbreytt óbreytt óbreytt

Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss og byggja að gafli aðliggjandi húss nr. 20. Hæð viðbyggingar sbr. götumynd. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Hús er 
friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 
19/19B 1906 153,5 293 2 1,91 óbreytt óbreytt óbreytt

Lóð nær út yfir gangstétt. Lóðarmörk eru færð að húshlið og skerðist því lóð að götu. Byggingarmagn á lóð er samanlagt byggingarmagn framhúss og bakhúss. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni 
á lóð. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 19A 1896 79,3 87 1 1,10 óbreytt óbreytt óbreytt

Lóð nær út yfir gangstétt. Lóðarmörk eru færð að húshlið og skerðist því lóð að götu. Kvöð er á lóðinni um gangandi umferð að að 19/19B og 19C. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Hús er 
friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 19C 1902 116,0 113 2 0,97 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 20 1936 83,2 228 2 2,74 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Nýlendugata 20A 1901 100,3 210 1 2,09 óbreytt óbreytt óbreytt

Heimilt er að stækka grunnflöt, hækka núverandi hús um eina hæð og byggja kvisti í þak sbr. deiliskipulagsuppdrátt. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Húshæðir sbr. 
götumyndir. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 21 1898 299,6 415 A 1,39 óbreytt óbreytt óbreytt

Byggingin nær út fyrir lóðarmörk að götu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Heimilt er að hækka mæni á framhúsi og byggja kvisti í þak. Ef atvinnustarfsemi leggst af í bakhúsi skal 
fjarlægja það. Heimilt er að halda eftir einnar hæðar byggingu, 50 m2 að hámarksgrunnfleti, undir bílageymslu. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 21A 1944 195,0 262 A 1,34 óbreytt óbreytt óbreytt
Heimilt er að stækka grunnflöt að götu, hækka mæni á framhúsi og byggja kvisti í þak. Ef atvinnustarfsemi leggst af á lóðinni skal fjarlægja skúrbyggingu á baklóð.

Nýlendugata 22 1927 235,3 354 4 1,50 óbreytt óbreytt óbreytt
Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Nýlendugata 23 1896 384,1 300 1 (1) 0,78 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

Brunnstígur er þrengdur og breytt í göngustíg. Þar með stækkar lóðin til vesturs. Heimilt er að byggja svalir og útbyggingar innan byggingarreits, hækka mæni og byggja kvisti í þak. Heimilt er að koma fyrir 
bílastæði á lóð framan við bílskúr. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 24 1906 167,0 220 2 1,32 óbreytt óbreytt óbreytt

Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss og hækka það um eina hæð. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Húshæðir sbr. götumyndir. Hús er friðað, sjá 2.1 í 
greinargerð.

Nýlendugata 24A/B 1902 164,6 210 3 1,28 277,0 óbreytt óbreytt

Brunnstígur er þrengdur og breytt í göngustíg. Þar með stækkar lóðin til vesturs. Lóðin stækkar einnig til norðurs vegna niðurfellingar og tilfærslu lóðar undir spennistöð. Heimilt er að stækka grunnflöt 
hússins og byggja við það á tveimur hæðum. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Húshæðir sbr. götumyndir. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 26 Lóð breytist og fer að hluta til undir göngustíg og lóð númer 20 við Mýrargötu (sjá einnig Bakkastíg 6C). Fjarlægja skal núverandi hús af lóð. 

Nýlendugata 27 1930 220,3 400 3 1,82 óbreytt óbreytt óbreytt Brunnstígur er þrengdur og breytt í göngustíg. Þar með stækkar lóðin til austurs. Heimilt er að byggja kvisti í þak.

Nýlendugata 29 1936 277,0 470 4 (2) 1,70 óbreytt óbreytt óbreytt
Heimilt er að byggja við húsið til vesturs. Viðbyggingu skal stalla niður um eina hæð miðað við núverandi byggingu. Felld er niður heimild fyrir tveimur bílastæðum á lóð.

Nýlendugata 30 1929 380,0 437,2 3 1,15 SKV. FMR 314,9. Lóðin finnst ekki! Er sennilega sama lóð og skráð er Bakkastígur 6A

Nýlendugata 32 1906 317,0 168 1 (1) 0,53 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt
Heimilt er að byggja á lóðinni einnar hæðar bílskúr, að hámarki 50 m2 að flatarmáli, þar sem sýnt er á deilisk.uppdrætti. Heimilt er að koma fyrir einu bílastæði á lóð. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 34 321,0 400 1,25

Ný lóð verður til á suðvesturhorni Nýlendugötu og Seljavegar. Á þessari lóð skal koma fyrir aðfluttu húsi eða nýbyggingu innan byggingarreits skv. deiliskipulagsuppdrætti. Hámarkshæð húss skal vera tvær 
hæðir og ris. Taka skal tillit til þess við val á húsi eða hönnun nýbyggingar að lóðin er hornlóð.

Nýlendugata 39 1928 352,0 260 1 0,74 óbreytt óbreytt óbreytt
Heimilt að reisa útbyggingar og/eða svalir innan byggingarreits. Einnig er heimilt að reisa þak á anddyrisbyggingu og byggja kvisti í þak aðalhúss. Húshæðir sbr. götumyndir.

Nýlendugata 41 1924 183,7 200 1 1,09 óbreytt óbreytt óbreytt Heimilt er  að reisa útbyggingar og/eða svalir innan byggingarreits. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Nýlendugata 43 1926 156,0 190 1 1,22 óbreytt óbreytt óbreytt
Heimilt er  að reisa útbyggingar og/eða svalir innan byggingarreits. Kvöð er á vesturlóðarmörkum um sameiginlega aðkomu með aðliggjandi húsi nr. 45.

Nýlendugata 45 1917 261,0 200 1 (1) 0,77 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

 Heimilt er  að reisa útbyggingar og/eða svalir innan byggingarreits. Kvöð er á austurlóðarmörkum um sameiginlega aðkomu með aðliggjandi húsi nr. 43. Heimilt er að koma fyrir einu bílastæði á lóð 
framan við bílskúr. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Ægisgata 4 1911 123,8 390 3,15 óbreytt óbreytt óbreytt

Á lóðinni er atvinnuhúsnæði. Heimilt er að breyta því í íbúðir. Heimilt er að hækka þak hússins, breyta lögun þess og byggja í það kvisti til þess að  nýta þakhæð. Húshæðir sbr. götumyndir. Hús er friðað, sjá 
2.1 í greinargerð.

Ægisgata 10 1930 327,0 934 7 2,85 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Heimilt er þó að byggja kvisti í þak garðhliðar og svalir á garðhlið.

Bakkastígur 1 1920 302,0 303 3 (1) 1,00 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt
Heimiluð er stækkun viðbyggingar um 16 m2. Heimilt er að koma fyrir einu bílastæði á lóð. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Bakkastígur 3 1894 256,5 177 1 (1) 0,69 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

Lögun lóðar er breytt. Tekið af henni þar sem hún skagaði fram í Bakkastíg og bætt við á kostnað aðliggjandi lóðar nr. 5. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Heimilt er að koma fyrir einu 
bílastæði á lóð. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Bakkastígur 4, 4A 1903 455,3 366 2 (1) 0,80 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

Byggingin nær út fyrir lóðarmörk að götu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Heimilt er að koma fyrir einu bílastæði á lóð. Hús er friðað, 
sjá 2.1 í greinargerð.

Bakkastígur 5 1912 382,0 282,7 3 (1) 0,74 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

Lóðarmörk lóða nr. 3 og 5 við Bakkastíg aðlöguð aðstæðum. Fjarlægja skal ósamþykkta viðbyggingu við skúr af lóð. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð .Heimilt er að koma fyrir einu 
bílastæði á lóð. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Bakkastígur 6A 380,0 437 3 1,15 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt Engin skráning fannst hjá FMR. Er sennilega sama lóð og skráð er Nýlendugata 30. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Bakkastígur 6B Þessi lóð ásamt hluta af Nýlendugötu 26 fer undir nýja lóð nr. 20 við Mýrargötu. Fjarlægja skal allar byggingar af lóðinni.

Bakkastígur 6C Engin mannvirki eru á lóðinni. Lóðarmörkum hefur verið breytt. Nú eru þarna tvær lóðir, Mýrargata 20 og 22.

Brunnstígur 5 1928 391,5 300 1 (1) 0,77 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt
Lóð skerðist vegna tilkomu nýs göngustígs. Heimilt er að byggja vinnustofu á tveimur hæðum innan nýs byggingarreits á lóð. Að öðru leyti er ekki gert ráð fyrir breytingum á lóðinni.

Mýrargata 21 998,0 600 (3) 0,60

Ný lóð verður til við Mýrargötu á svæði sem áður tilheyrði niðurlögðum lóðum nr. 26 við Nýlendugötu og nr. 6B og að hluta til nr. 6C við Bakkastíg. Á þessari lóð skal heimilt að byggja kirkju fyrir söfnuð 
hinnar rússnesku réttrúnaðarkirkju innan byggingarreis skv. deiliskipulagsuppdrætti. Hámarksvegghæð má vera allt að 12 metrum á kirkjuskipi eða um 75% grunnflatar kirkjunnar. Tveir minni turnar, um það 
bil 15 % af grunnfleti byggingarinnar, mega fara upp í allt að 17metra hæð og aðalturn, um 10% grunnflatar, má fara upp í 22 metra hæð að krossi undanskildum.
Heimilt er að byggja kjallara undir kirkju. Einnig er heimilt að byggja tengibyggingu að lóðarmörkum til móts við tengibyggingu húss á aðliggjandi lóð verði um samnýtingu bygginga á báðum lóðum að 
ræða. Tengibyggingin má vera að hámarki samtals 50 m2 og skal hún vera að fullu niðurgrafin. Ekki þarf að reikna flatarmál tengibyggingar inn í 600 m2 hámarksbyggingarmagn.
Gert er ráð fyrir þremur bílastæðum á lóð. Sjá einnig viðbótarskilmála í texta geinargerðar og skipulagsskilmála, kafla 3.1.

Mýrargata 23 386,0 360 (1) 0,93

Ný lóð verður til við Mýrargötu á svæði sem áður tilheyrði niðurlögðum lóðum nr. 6 C og að hluta til nr. 26 við Nýlendugötu og nr. 6 B við Bakkastíg. Á þessari lóð skal koma fyrir aðfluttu húsi eða nýbyggingu 
innan byggingarreits skv. deiliskipulagsuppdrætti. Hámarkshæð húss skal vera tvær hæðir og ris.  Byggja má kjallara undir húsinu að hámarki 50 m2 ef um nýbyggingu er að ræða og skal hann vera að fullu 
niðurgrafinn. Einnig er heimilt að byggja tengibyggingu að lóðarmörkum til móts við tengibyggingu kirkju á aðliggjandi lóð verði um samnýtingu bygginga á báðum lóðum að ræða. Tengibyggingin má vera 
að hámarki samtals 50 m2 innan þessarar lóðar og skal hún vera að fullu niðurgrafin. Ekki þarf að reikna flatarmál tengibyggingar inn í 360 m2 hámarksbyggingarmagn. Gert er ráð fyrir einu bílastæði á lóð. 
Sjá einnig viðbótarskilmála í texta geinargerðar og skipulagsskilmála, kafla 3.2.

Mýrargata 25 72,0 50 0,69

Ný lóð á horni Bakkastígs og Mýrargötu. Á lóðinni skal byggja spennistöð fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Byggingin skal vera á einni hæð.

Mýrargata 27 176,0 200 1,14

Fimm nýjar lóðir fyrir fimm ný sambyggð hús verða til á horni Mýrargötu og Seljavegar. Þrjár lóðir tilheyra Mýrargötu og hafa fengið númerin 27, 29 og 31 a.m.k. til bráðabirgða. Tvær lóðir tilheyra Seljavegi 
og hafa fengið númerin 1A og 1B til bráðabirgða. Á lóðum nr. 27 og 29 við Mýrargötu ásamt 1A og 1B við Seljaveg skal koma fyrir fjórum íbúðareiningum, einni á hverri lóð, í sambyggðum nýbyggingum 
innan byggingarreita skv. deiliskipulagsuppdrætti. Á hornlóðinni nr. 31 við Mýrargötu skal gera ráð fyrir verslun og/eða þjónustu á 1. hæð hússins en íbúðum á efri hæðum. Hámarkshæð húss skal vera tvær 
hæðir og ris. 

Mýrargata 29 133,0 200 1,50
Skilmálar sbr. Mýrargata 27.

Mýrargata 31 368,0 640 1,74
Skilmálar sbr. Mýrargata 27.

Seljavegur 1 168,4 168,4 150 0,89

Auð lóð á horni Seljavegar og Nýlendugötu. Á þessari lóð skal koma fyrir aðfluttu húsi innan byggingarreits skv. deiliskipulagsuppdrætti. Húsið má vera ein hæð og ris á steyptum kjallara. 
Hámarksgrunnflötur má vera allt að 50 fermetrum. Hámarksvegghæð húss má vera allt að 5 metrar, en hvorki vegghæð né hæð mænis má vera hærri en á aðliggjandi húsi að Nýlendugötu 45. Af 
heildarvegghæð má kjallari ná að hámarki 1,5 metra yfir núverandi gangstéttarhæð. Stefna mænis skal vera samsíða götu að teknu tilliti til snúning vegna legu húss á hornlóð.

Seljavegur 1B 192,0 200 1,04
Skilmálar sbr. Mýrargata 27.

Seljavegur 1A 151,0 200 1,32
Skilmálar sbr. Mýrargata 27.

Vesturgata 30 1895 510,9 300,0 3 (1) 0,59 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

Byggingin nær út fyrir lóðarmörk að Vesturgötu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Heimilt er að hækka þak og byggja kvisti í þak. Fjarlægja skal ósamþykktar byggingar á lóð. Heimilt 
er að byggja bílskúr, allt að 40 m2 á einni hæð í norðvesturhorni lóðar. Heimilt er að gera ráð fyrir einu bílastæði á lóð. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 32 1914 442,0 321,0 2 (1) 0,73 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt
Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss sbr. deiliskipulagsuppdrátt. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins.  Heimilt er að byggja bílskúr, allt að 40 m2 á einni hæð í 
norðvesturhorni lóðar. Heimilt er að gera ráð fyrir einu bílastæði á lóð. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 34 1876 310,9 344,0 1 (1) 1,11 óbreytt óbreytt óbreytt óbreytt

Byggingin nær út fyrir lóðarmörk. Lóðarmörk eru færð til og stækkar lóð sem því nemur. Heimilt er að stækka grunnflöt, hækka núverandi hús um eina hæð og byggja kvisti í  þak sbr. deiliskipulagsuppdrátt. 
Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Heimilt er að byggja bílskúr, allt að 40 m2 á einni hæð í norðausturhorni lóðar. Heimilt er að gera ráð fyrir einu bílastæði á lóð. Hús 
er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 36A 1924 298,5 226 3 0,76 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 36B 1925 298,5 256 3 0,86 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 38 1877 442,8 437 1 0,99 óbreytt óbreytt óbreytt

Byggingin nær út fyrir lóðarmörk að Vesturgötu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss sbr. deiliskipulagsuppdrátt og byggja kvisti í þak og 
gera þakhæðina þar með nýtilegri. Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 40 1980 336,0 435 1/A 1,29 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 42 1972 362,0 315 1/A 0,87 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð. Kvöð er um umferð fótgangandi um lóð framan við hús.

Vesturgata 44 1882 215,0 1 óbreytt
Heimilt er að stækka grunnflöt núverandi húss sbr. deiliskipulagsuppdrátt og byggja kvisti í þak.  Við hönnun breytinga skal taka tillit til upprunalegs byggingarstíls hússins. Hús er friðað, sjá 2.1 í 
greinargerð.

Vesturgata 44A 1990 271,0 3 óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 44-44A 509,3 486,0 4 0,95 óbreytt óbreytt óbreytt Byggingar ná út fyrir lóðarmörk að Vesturgötu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Hús nr.44 og nr. 44A standa á sömu lóð sem er samtals 509,3 m2.

Vesturgata 46 124,8 0 Engin mannvirki eru á lóðinni. Lóðin er felld niður.

Vesturgata 46A 1917 300,0 400 3 1,33 óbreytt óbreytt óbreytt

Bygging nær út fyrir lóðarmörk að Vesturgötu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Heimilt er að byggja risþak yfir svalir og kvisti í þak. Lóðin nr. 46 er núverandi leikvöllur. Eftir stendur 
auður lóðarskiki 124,8 m2 að flatarmáli sem heimilt er að bæta við opið svæði. Hús er háð lögum um menningarminjar, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 48 1896 282,2 460 2/A 1,63 óbreytt óbreytt óbreytt
Bygging nær út fyrir lóðarmörk að Vesturgötu. Lóðarmörk eru færð út og stækkar lóð sem því nemur. Heimilt er að byggja hæð ofan á húsið og kvisti í þak. Hús er friðað, sjá 2.1 í greinargerð.

Vesturgata 50 1896 319,0 230,0 1 0,72 óbreytt óbreytt óbreytt
Húsið er friðað. Heimilt er að byggja við húsið eina hæð með risi innan byggingarreits á bak við húsið. Nýbyggingin skal ekki vera hærri en húsið sem fyrir er og taka mið af því í hvívetna. Hús er friðað, sjá 
2.1 í greinargerð.

Vesturgata 50A 1962 342,0 898 11 2,63 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 52 1956 452,0 1.063 9/A 2,35 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 54 1983 297,0 309 A 1,04 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 54A 1930 350,0 476 4 1,36 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 56 1933 283,3 387 5 1,37 óbreytt óbreytt óbreytt
Bygging nær út fyrir lóðarmörk að Vesturgötu. Lóðarmörk eru færð út og stækka lóð sem því nemur. Lóð er einnig stækkuð í átt að Seljavegi. Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.

Vesturgata 58 1992 272,7 378 4 1,38 óbreytt óbreytt óbreytt Ekki er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð.
A: Atvinnuhúsnæði
Stærðir lóða geta breyst við gerð mæliblaða.

Númer og heiti lóða geta breyst við gerð mæliblaða.
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Samþykkt deiliskipulag    Mkv. 1:500   3.2.2014 í B-deild Stjórnartíðinda

Samþykkt deiliskipulagi Nýlendurreits.                   Mkv. 1:15000

mörk breytingar

Skilmálar á samþykktu deiliskipulagi Skilmálar eftir breytingu

Núverandi samþykkt götumynd     Mkv. 1:500

12

18 15

Tillaga að breyttri götumynd     Mkv. 1:500

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við 

ákvæði 1.mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í/á

Tillagan var auglýst frá:

með athugasemdafresti til:

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í

B-deild Stjórnartíðinda þann:

Dags: 18.5.2020

Mýrargata 21, áður Mýrargata 20 (Bræðraborgarstígur 2)
Á lóðinni er heimilt að byggja kirkju samkvæmt stærðarskilmálum, sem koma fram í skilmálatöflu, ásamt eftirfarandi viðbótarskilmálum. Kirkjunni skal 

komið fyrir á lóðinni eins og fram kemur á deiliskipulagsuppdrætti. Gert er ráð fyrir kjallara undir kirkjunni og heimilt er að byggja þriggja metra breiðan 

tenigang að utanmáli neðan jarðar milli kirkju og safnaðarhúss innan sérstaks byggingarreits sbr. uppdráttur. Stærð tengigangs er utan stærðarmarka 

kirkjunnar. Fallið er frá kvöð um bílageymslu undir kirkjubyggingu. Kirkjulóðin skal hönnuð þannig að hún sé öll aðgengileg almenningi og hvílir sú kvöð 

á lóðinni. Lóðaruppdráttur er sýnir nákvæma hönnun lóðar skal fylgja umsókn um byggingarleyfi. Þrjú bílastæði skulu vera á lóðinni þar sem sýnt er á 

deiliskipulagsuppdrætti. Kirkja verður stærst bygging deiliskipulagsins. Hún er sem slík eðlilega undanþegin höfuðmarkmiði deiliskipulagsins um 

aðlögun að smágerðu bygðarmynstri staðarins. Engu að síður eru gerðar strangar kröfur um vandað byggingarlag kirkjunnar og að lögð sé rækt við 

næsta umhverfi byggingarinnar þannig að hún sómi sér vel sem forystumannvirki á svæðinu.

3.1.
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Skuggamyndun fyrir og eftir deiliskipulagsbreytingu

20.MARS KL. 16:00 20.JÚNÍ KL. 16:00

Dags: 18.5.2020
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deiliskipulagsbreytingu
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Þrívíðar skýringarmyndir eftir deiliskipulagsbreytingu

Dags: 18.5.2020

BÍLASTÆÐI

BÍLASTÆÐI

INNGANGUR

SAFNAÐARHEIMILI



Athugasemdir varðandi tillögu af breytingu á deiliskipulagi Mýrargötu 21-23. 

 
Við fögnnum því að turnar séu lækkaðir og tölvumyndir sýni byggingu í hógværari stíl.  Við 
hörmum það að hlutföll á tölvumyndum sýni ekki hámark leyfilegs byggingarmagns heldur 
lægri byggingu eins og sést á því að Nýlendugata 26 (skráð sem Bakkastígur 6A á teikningu) er 
5,7m  á deiliskipulagi á meðan leyfileg hæð undir kross kirkjunnar er gefin upp sem 18m 
(samsvarar 6 hæða byggingu).  Tölvumynd ætti að sýna byggingu sem er rúmlega 3 sinnum 
hærri en appelsínugula húsið. Þegar manneskjurnar fyrir framan kirkjuna er bornar saman við 
appelsínugula húsið á Nýlendugötu 26 sést einnig glögglega að mælikvarðinn á 
innsetningunni er ekki réttur miðað við hámark leyfilegs byggingarmagns. 
 
Vegna þess hversu umfangsmikil og sérstök þessi bygging yrði í umhverfinu biðjum við um, til 
að hægt sé að taka vel ígrundaða afstöðu til byggingarinnar, að skilað verði inn eftirfarandi 
gögnum og tillagan af deiliskipulagsbreytingunni auglýst að nýju með þeim. 
 

• Útlitsmynd af Nýlendugötu sem sýnir nærliggjandi núverandi byggingar (í stað kubba) 
og tillöguna af nýbyggingunum í mælikvarða. 

• Útlitsmynd af Mýrargötu sem sýnir nærliggjandi núverandi byggingar og tillöguna af 
nýbyggingunum í mælikvarða. 

• Þrívíddarmyndir með nærliggjandi húsum teknar beint út úr tölvulíkani (ekki 
Photoshop). 

• Álit Minjastofnunar á byggingunum með hliðsjón af því að hún er í nánd við elstu 
byggingar Reykjavíkur og inn í mjög gömlu byggðamynstri. 
 
Vegna umfangs verksins og áhrifa á umhverfið leggjum við einnig til að það verði 
skipulagður íbúafundur þar sem tillögurnar eru kynntar og ræddar áður en nýr 
athugasemdarfrestur rennur út. 

 

Virðingarfyllst, 

Birgir Þ. Jóhannsson formaður Íbúaráðs Vesturbæjar 

Björn Karlsson 

Ekki barst álit frá öðrum nefndarmönnum og fulltrúi  Íbúasamtaka Vesturbæjar tilkynnti að 
þau sendi inn sínar eigin athugasemdir. 
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Frá: Íbúasamtök Vesturbæjar <ibuasamtokvesturbaejar@gmail.com>
Sent: mánudagur, 31. ágúst 2020 23:53
Til: USK Skipulag
Efni: ábendingar varðandi breytingu á deiliskipulagi Mýrargötu 21

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Til skipulagsfulltrúa Reykjavíkur. 
 
Við undirrituð fögnum því að kirkjubyggingin við Mýrargötu 21 hefur verið lækkuð og einfölduð og 
hönnunin lofar góðu útfrá myndum í kynningargögnum. 
  
Við erum með ábendingu varðandi hönnun á lóð og bílastæðin: 
  
Æskilegt væri að finna bílastæðum betri stað, til dæmis þar sem nú eru bílastæði við horn Bakkastígs og 
Mýrargötu. Sýnd eru bílastæði þar sem bílar munu þurfa bakka beint útí íbúagötuna, Nýlendugötu, og beint 
á móti leikvellinum sem er óheppilegt.  
Bílastæðið eins og það er nú staðsett á myndinni rýrir gæði göturýmisins fyrir hjólandi og gangandi og fellur 
ekki að sýn borgarinnar um vistvæn hverfi. 
Hér væri tilvalið að vinna betur með græna tengingu á milli kirkjulóðarinnar og leikvallarins. Leikvöllurinn 
gæti teygt sig óbeint yfir götuna og tengst kirkjulóðinni. Hér liggur skemmtilegur göngu og hjólastígur sem 
heldur áfram í beinni sjónlínu niður að sjó. 
Við í stjórn íbúasamtakanna hvetjum því skipulagsyfirvöld og borgarhönnun til að horfa á svæðið í heild og 
sýna líka betur hvernig kirkjulóðin tengist útisvæðum, göngustígum, almenningssamgöngum (stoppustöð) 
og þverunum yfir Mýrargötu.  
Einnig hvetjum við til þess að gera Nýlendugötu að vistgötu. 
Þegar farið verður í nánari útfærslur á lóðinni væri líka tilvalið að bjóða íbúum í nærliggjandi götum í 
samtal við aðstandendur kirkjunnar og hönnuði og fá þannig reynslu íbúanna betur inní þá hönnun á 
útfærslum lóðar. 
  
Fyrir utan þessa ábendingu þá leggjum við til að kynningarfundur verði haldinn þótt deiliskipulag sé 
samþykkt. Um er að ræða stóra byggingu og nýja starfsemi sem breytir ásýnd götunnar og sjálfsagt er að 
gefa íbúum kost á að spurja útí teikningarnar og hönnunina. Þótt nú sé einungis um breytingatillögu að ræða 
þá er langt síðan fyrsta tillaga var kynnt og samþykkt og nýir íbúar hafa bæst í hverfið á þeim tíma.  
Við minnum líka á að sjónlínur útá sjó frá Bræðraborgarstíg voru fyrirhugaðar í deiliskipulagi fyrir 
Vesturbugt og ætti að horfa til þess áfram þegar þessi lóð er skipulögð. 
  
Með kveðju 
  
Ásta Olga Magnúsdóttir, formaður Íbúasamtaka Vesturbæjar 
Þórunn Rakel Gylfadóttir, ritari 
Lára Aðalsteinsdóttir,  
Þorsteinn Sæmundsson og 
Guðmundur Albert Harðarson meðstjórnendur  
 



☦ 

Rússneskarétttrúnaðarkirkjan 
Söfnuður Moskvu-Patríarkatsins í Reykjavík (Ísland) 

Öldugötu44  Kt.670901-2110  tel. (+354) 699-12-12 

101 Reykjavík IBAN: IS65 0101 3871 2798 6709 0121 10 fax. (+354) 517-93-77 

ICELAND    e-mail: info@orthodox.is 
 

 

 

Skipulags- og samgönguráð 

Borgartún 12-14,  

105 Reykjavik 

 

 

Reykjavík, 31.08.2020 

 

Dear Sir or Madam, 

 

With this letter we kindly request to extend the period of discussion of the new design 

of plots Mýrargata 21-23 until September 17, 2020. 

We have received feedback from our neighbours from the Association of Residents of 

Vesturbæjar today. They would like to make some proposals and discuss some changes to 

make the design more environmentally friendly. Hopefully, it will serve for a more stable 

consensus concerning the church to be. 

 

 

Sincerely Yours 

 

 
séra Timur Zolotuskiy 

safnaðarprestur 

mailto:info@orthodox.is












































 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umhverfis- og skipulagssvið  

   

   

Borgartúni 12-14  

   

105 REYKJAVÍK  

   

 

Efni:  

Athugasemdir fulltrúa í íbúaráði Vesturbæjar 

um tillögu að deiliskipulagi lóðarinnar að 

Mýrargötu nr. 21-23, Nýlendureitur, reitur 

1.113  

 
Reykjavík, 29. september 2020  

R20090264  
   
   
  

Á fundi íbúaráðs Vesturbæjar 16. september 2020 voru lagt fram bréf fulltrúa Pírata og 

fulltrúa foreldrafélaga ódags. vegna tillögu að breytingu á deiliskipulagi Nýlendureits, reits 

1.131, vegna lóðarinnar nr. 21-23 við Mýrargötu, sbr. 5. lið fundargerðar ráðsins sama dag.  

Virðingarfyllst  

 

 

Heimir Snær Guðmundsson  

   

 
Hjálagt:  
Athugasemdir fulltrúa Pírata og fulltrúa foreldrafélaga í íbúaráði Vesturbæjar  
   
   
 



Athugasemdir varðandi tillögu af breytingu á deiliskipulagi Mýrargötu 21-23. 

 
Við fögnnum því að turnar séu lækkaðir og tölvumyndir sýni byggingu í hógværari stíl.  Við 
hörmum það að hlutföll á tölvumyndum sýni ekki hámark leyfilegs byggingarmagns heldur 
lægri byggingu eins og sést á því að Nýlendugata 26 (skráð sem Bakkastígur 6A á teikningu) er 
5,7m  á deiliskipulagi á meðan leyfileg hæð undir kross kirkjunnar er gefin upp sem 18m 
(samsvarar 6 hæða byggingu).  Tölvumynd ætti að sýna byggingu sem er rúmlega 3 sinnum 
hærri en appelsínugula húsið. Þegar manneskjurnar fyrir framan kirkjuna er bornar saman við 
appelsínugula húsið á Nýlendugötu 26 sést einnig glögglega að mælikvarðinn á 
innsetningunni er ekki réttur miðað við hámark leyfilegs byggingarmagns. 
 
Vegna þess hversu umfangsmikil og sérstök þessi bygging yrði í umhverfinu biðjum við um, til 
að hægt sé að taka vel ígrundaða afstöðu til byggingarinnar, að skilað verði inn eftirfarandi 
gögnum og tillagan af deiliskipulagsbreytingunni auglýst að nýju með þeim. 
 

• Útlitsmynd af Nýlendugötu sem sýnir nærliggjandi núverandi byggingar (í stað kubba) 
og tillöguna af nýbyggingunum í mælikvarða. 

• Útlitsmynd af Mýrargötu sem sýnir nærliggjandi núverandi byggingar og tillöguna af 
nýbyggingunum í mælikvarða. 

• Þrívíddarmyndir með nærliggjandi húsum teknar beint út úr tölvulíkani (ekki 
Photoshop). 

• Álit Minjastofnunar á byggingunum með hliðsjón af því að hún er í nánd við elstu 
byggingar Reykjavíkur og inn í mjög gömlu byggðamynstri. 
 
Vegna umfangs verksins og áhrifa á umhverfið leggjum við einnig til að það verði 
skipulagður íbúafundur þar sem tillögurnar eru kynntar og ræddar áður en nýr 
athugasemdarfrestur rennur út. 

 

Virðingarfyllst, 

Birgir Þ. Jóhannsson formaður Íbúaráðs Vesturbæjar 

Björn Karlsson 

Ekki barst álit frá öðrum nefndarmönnum og fulltrúi  Íbúasamtaka Vesturbæjar tilkynnti að 
þau sendi inn sínar eigin athugasemdir. 

 

 



   

 Borgartún 12 – 14 / 105 Reykjavík / Sími 411-1111 / www.reykjavik.is 

1 
 

 
Reykjavík 30. október 2020 / IJBG 

 
 UMSÖGN 
 
Varðar:  Mýrargata 21 og 23 - athugasemdir og svör 
 
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju umsókn Einars Ólafssonar, dags. 18. júlí 2019, varðandi 
breytingu á deiliskipulagi Nýlendureits, reits 1.131, vegna lóðarinnar nr. 21-23 við Mýrargötu. Í 
breytingunni felst að minnka umfang og hæðir kirkjunnar ásamt því að kirkjuturnar eru lækkaðir. 
Turnunum fækkar úr 5 í 2, hámarkshæð hærri turns minnkar úr 22 metrum niður í 18 metra og minni 
turns úr 17. metrum niður í 15 metra og umfang kirkjunnar minnkar, samkvæmt deiliskipulags-, 
skuggavarps- og skýringaruppdr. Arkiteo ehf. dags. 18. maí 2020. Tillagan var auglýst frá 17. júlí 2020 
til og með 31. ágúst 2020. Eftirtaldir sendu athugasemdir: Íbúaráð Vesturbæjar dags. 31. ágúst 2020, 
íbúasamtök Vesturbæjar dags. 31. ágúst 2020 og Guðmundur Pálsson dags. 1. september 2020. 
Einnig er lagt bréf Rússnesku Rétttrúnaðarkirkjunnar á Íslandi dags. 31. ágúst 2020 og minnisblað 
skrifstofu borgarstjóra og borgarritara dags. 16. september 2020 og bréf íbúaráðs Vesturbæjar dags. 
29. september 2020 vegna athugasemda fulltrúa Pírata um tillögu að deiliskipulagi lóðarinnar. 
Erindinu var vísað til umsagnar verkefnisstjóra á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 4. 
september 2020 og er nú lögð fram að nýju. 
 
Tillagan var auglýst frá 17. júlí 2020 til og með 31. ágúst 2020.  
Eftirtaldir sendu athugasemdir: 
 
Íbúaráð Vesturbæjar dags. 31. ágúst 2020, 
íbúasamtök Vesturbæjar dags. 31. ágúst 2020 og 
Guðmundur Pálsson dags. 1. september 2020. 
 
SAMANTEKT: 
Almennt ganga athugasemdir hagsmunaaðila út á: 

 
 eftirsjá umsækjanda eftir gildandi deiliskipulagi sem sótt er um að breyta, sérstaklega fornt 

form kirkjunnar 
 framandi form kirkjunnar í umhverfinu 
 óskir íbúasamtaka Vesturbæjar um aðkomu íbúa að hönnun og útfærslu kirkju og lóðar 
 misvísandi skýringarmyndir og framsetning á deiliskipulagsuppdrætti 
 óskir íbúasamtaka Vesturbæjar um vistvænna skipulag á Nýlendugötu 

 
Efnislegar athugasemdir sem bárust eru eftirfarandi: 
 
Athugasemdir íbúaráðs Vesturbæjar dags. 31. ágúst 2020: 

 
1.  
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1.1.  

 
 
 

Svar: Það er viðtekin aðferð að setja fram deiliskipulagsáætlanir á þann hátt að kynna 
uppbyggingu sem óhlutstætt / afhverft rúmtak byggingarmagns og hæðakóta í formi „kubba“. Fallist 
var á að sýna fjarvíddarmyndir til stuðnings og upplýsingar svo hinn almenni borgari gæti betur 
glöggvað sig á samhenginu líkt og út frá eigin persónulegu sjónarhorni. Ísometrískar skýringamyndir 
eru vissulega annar möguleiki á framsetningu. 

Við framsetningu þrívíðra hluta á tvívíðum fleti smækka hlutir hlutfallslega, í þessu tilfelli kirkjan eftir 
því sem þeir fjarlægast sjónarhorn áhorfandans. Appelsínugula húsið stendur nær útgangspunkti / 
auga áhorfandans (þar sem myndin „er tekin“) en kirkjubyggingin sem stendur fjær.  

Mælikvarði útlitsmynda er sett fram í innbyrðis skala í kvarðanum 1:500 á upphaflegum uppdrætti. 

Ekki þótti ástæða að leita eftir áliti Minjastofnunar á deiliskipulagsbreytingu þessari þar sem 
skipulagsfulltrúi leit svo á að um ívilnandi breytingu væri að ræða og nýtt form kirkjunnar aðlagaði 
sig betur að byggðarmynstri næsta nágrennis en bygging samkvæmt núgildandi skilmálum. 

 

 1.2. 

 
 

Svar: Hvað umfang verksins áhrærir bendir skipulagsfulltrúi á að í grunninn er um 
deiliskipulagsbreytingu að ræða jafnvel þó rétttrúnaðarkirkja sé fremur fágætt viðfangsefni í 
höfuðstaðnum. Ekki þótti ástæða til að halda íbúafund um umrædda breytingu þar sem breytingin 
gengur út á að minnka umfang og lækka turna kirkjunnar umfram gildandi deiliskipulag.    
 

 

Athugasemdir íbúasamtaka Vesturbæjar dags. 31. ágúst 2020: 

2.  
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2.1. 

 

 

Svar: Fjöldi bílastæða innan lóðar er hinn sami og samkvæmt núgildandi deiliskipulagi, þ.e. 
þrjú bílastæði. Erfitt er að fallast á að útkeyrsla úr bílastæðum inn á götu sé beinlínis óheppileg 
jafnvel þó leikvöllur sé staðsettur gengt lóðinni. 
 
Tekið er vel í hvatningu íbúasamtakanna. Framþróun hverfisins getur haldið áfram, m.a. í samtali við 
borgarhönnuði á skrifstofu samgöngustjóra. Á meðal kosta væri t.a.m. að endurhanna Nýlendugötu í 
anda vistvæns skipulags sem vistgötu sem styddi undir gæði byggðarinnar þar sem lögð væri áhersla 
á gangandi vegfarendur og aðra virka ferðamáta, og jafnframt tengja á milli uppbyggingu 
Héðinsreitar og endurnýjun Nýlendureitar. 
 
Bent er á rétt lóðarhafa að þróa og byggja upp eignir sínar innan lóðar án beinnar aðkomu 
hagsmunaaðila við hönnun í stóru sem smáu. Hlutverk skipulagsfulltrúa er einmitt að stíga inn í þá 
stöðu og gæta að hagsmunum heildarinnar og vega til jafns við almennt þrengri eiginhagsmuna 
lóðarhafa þegar uppbygging eða breytingar standa fyrir dyrum. 
 
 

2.2. 

 
 
 
Svar: Deiliskipulagsbreytingin miðar að því að á lóðinni verði sama starfsemi og í gildandi 

skipulagi. Um er að ræða ívilnandi breytingu á gildandi deiliskipulagi eins og tekið er fram í svari við 
athugasemd 1.2. Íbúasamtök Vesturbæjar geta hinsvegar sett sig beint í samband við lóðarhafa 
standi vilji íbúa til að útbúa teikningar og hönnun í takt við hugmyndir nýrra íbúa í hverfinu. 
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3. Athugasemdir Guðmundar Pálssonar dags. 1. september 2020. 
 

3.1. 

 
 
Svar: Skipulagsfulltrúi bendir á að upprunaleg ósk um breytt deiliskipulag, og þar með 

breytt útlit kirkjunnar, kom alfarið frá séra Timur Zolotuskije. Eftir að auglýsingafrestur var liðinn 
óskaði séra Timur Zolotuskije eftir frestun á afgreiðslu málsins svo hann gæti sjálfur komist að 
niðurstöðu í samráði við bakland sitt, fyrst um einnar viku frest sem skipulagsfulltrúi féllst á að 
framlengja í einn mánuð til 21.09. sl.. Niðurstaðan var að lokum að hans eigin ósk, sbr. svarpóst dags. 
21. október sl., séra Timur Zolotuskije, að halda áfram með deiliskipulagsbreytinguna og þar með 
breytt form kirkjunnar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niðurstaða:  
 

Lagt er til að tillaga að breytingu á deiliskipulagi verði samþykkt óbreytt. 

Bent er á að lokafrestur til þess að hefja framkvæmdir á lóðum sem söfnuður Moskvu-Patríarkatsins 
fékk úthlutað þann 2. október 2008 er til og með 31. janúar 2021 skv. minnisblaði dags. 16. 
september 2020 (Framkvæmdafrestir vegna byggingar kirkjubyggingar Rússnesku 
réttrúnaðarkirkunnar, Bræðraborgarstíg 2 og Bakkastíg 8 (Mýrargata 20 og 22)). 

 
 
 
 
f.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur  
Ingvar Jón Bates Gíslason, arkitekt 
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