
 

 

 

Reykjavík, 5. janúar 2023 

Lögð fram fyrirspurn Paron ehf., dags. 7. desember 2022, um breytingu á notkun hússins á lóð nr. 36 við 

Baldursgötu úr verslunarhúsnæði í íbúðarhúsnæði. 

  
Aðalskipulag Reykjavíkur 2040 Deiliskipulag  Götumynd   

 

Aðalskipulag: Í gildi er Aðalskipulag Reykjavíkur 2040, samþykkt í borgarstjórn Reykjavíkur 19. október 2021 og 

birt í B-deild stjórnartíðinda 18. janúar 2022. Samkvæmt aðalskipulagi tilheyrir lóðin og byggingin á Baldursgötu 

36 borgarhluta 2 Miðborg og er á skilgreindu íbúðarsvæði ÍB10 Þingholt. 

Innan Hringbrautar er í aðalskipulagi skilgreind Hverfisvernd innan Hringbrautar. Markmið hverfisverndar er að 

varðveita og styrkja heildaryfirbragð gamla bæjarins sem gerir hann að einstökum og eftirsóknarverðum stað í 

alþjóðlegu samhengi og að varðveita og styrkja söguleg og fagurfræðileg einkenni. Markmiðinu skal náð með því 

að gætt verði ýtrustu varúðar við þróun byggðar innan svæðisins og að meginmarkmiðum 

borgarverndunarstefnu verði fylgt eftir í hvívetna. Í því felst m.a. breytingar á ytra útliti bygginga og lóða. 

Deiliskipulag: Í gildi er deiliskipulag, samþykkt 10. desember 2009 með síðari breytingum.  

Húsið á lóð nr. 36 við Baldursgötu, er íbúðarhúsnæði með verslunarrými á jarðhæð, byggt árið 1938 skv. 

fasteignaskrá. Óskað er eftir áliti skipulagsfulltrúa á breytingu á notkun verslunarrými hússins úr 

verslunarhúsnæði í íbúðarhúsnæði. 

Í gildandi aðalskipulagi eru markmið um blöndun byggðar þar sem atvinnustarfsemi er fléttað saman við 

íbúðarbyggð til að draga úr fjarlægð vinnustaða og heimila. Í gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir að rýmið sé 

nýtt sem verslunarrými. Á því eru stórir gluggar sem snúa að götu, sem gerir það óhentugt sem íbúðarhúsnæði. 

Þar segir að á svæðinu skal gera ráð fyrir notkun í samræmi við skilgreiningu aðalskipulags og þróunaráætlunar 

miðborgar. 

Húsið er hluti af verndaðri götumynd og allar breytingar á því þurfa að gera af ýtrustu varkárni, mikilvægt er að 

hún hafi ekki neikvæð áhrif á götumynd Baldursgötu. 

 

• Ekki er fallist á að  breyta verslunarrými í húsi nr. 36 við Baldursgötu í íbúð, er í andstöðu við 

deiliskipulag. 

• Allar breytingar á húsinu þurfa að gera af ýtrustu varkárni til að vernda götumynd Baldursgötu. 

f.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 

Sigríður Lára Gunnarsdóttir verkefnastjóri


