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Reykjavík, 23. febrúar 2023 

 
Urðarstígur 4 
 
Byggingarleyfisumsókn  
 
Sótt er um leyfi til að byggja tveggja hæða viðbyggingu með steyptum kjallara, timbur milliplata, 
útveggir og þak, við suðurhlið húss á lóð nr. 4 við Urðarstíg.  
 

    
AR 2040                 Gildandi deiliskipulagsuppdráttur (2022) 

 
 
Skipulagsleg staða 
 
Aðalskipulag 
Í gildi er Aðalskipulag Reykjavíkur 2040 (AR2040). Samkvæmt AR2040 er Urðarstígur 4 í skilgreindri 
íbúðarbyggð (ÍB10).  
 
Deiliskipulag 
Í gildi er deiliskipulag fyrir Urðarstígsreit, samþykkt í borgarráði þann 12. nóvember 2009. 
Breyting á deiliskipulaginu fyrir Urðarstíg 4 var samþykkt á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 
þann 6. október 2022.  
 
 
Umsögn 
 
Sótt er um að byggja við húsið á suðurhlið; 20 m2 stækkun á kjallara og 12 m2 stækkun á 1. hæð. Á 1. 
hæð eru einnig svalir meðfram viðbyggingu. Skv. málsetningum rúmast viðbyggingin innan 
byggingarreits. 
 
Í nýjustu breytingu á deiliskipulaginu (2022) er lóðarstærð rangt skráð í skilmálatöflu. 
Í deiliskipulagi frá 2009 var stærð lóðarinnar minnkuð úr 274 m2 í 251,5 m2 og er það gildandi stærð 
hennar, sbr. mæliblað dags. 31. mars 2015 þar sem lóðin er sýnd 252 m2. 
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Nýjasta deiliskipulagsbreytingin fyrir lóðina (2022) fjallaði ekki um breytingu á lóðarstærð en þar kemur 
þó ranglega fram að lóðin sé 274 m2 (bæði fyrir og eftir breytinguna). Rétt lóðarstærð skv. 
deiliskipulagi er 251,5 m2 og þar sem hámarksbyggingarmagn á lóðinni er 168 m2 gefur það 
hámarksnýtingarhlutfall upp á 0,67. 
 
Í byggingarlýsingu kemur fram að heildarstærð húss verði 165,5 m2. 
Ekki er gerð skipulagsleg athugasemd við að byggja allt að 168 m2 á lóðinni, enda samræmist það 
gildandi deiliskipulagi.  
 
Ekki er gerð skipulagsleg athugasemd við að setja svalir meðfram 1. hæð viðbyggingar (ofan á 
kjallaraviðbyggingu) enda er heimild fyrir svölum skv. almennum skilmálum gildandi deiliskipulags: 
„Byggja má nýjar svalir utan byggingarreita í samræmi við byggingarstíl húsanna.“ 
 

  
Gögn með umsókn: Breytt svæði merkt með gulum lit 
 
 

      
Ásýndarmynd í gildandi deiliskipulagi  Ásýndarmynd með umsókn 

 
 
Niðurstaða 
 
Ekki er gerð skipulagsleg athugasemd við erindið. 
 
 
 
F.h. Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
 
Sólveig Sigurðardóttir 
arkitekt / verkefnastjóri 
  


