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Á fundi borgarráðs þann 10. desember 2020 var lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs, 

dags. 3. desember 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 2. desember 2020 á 

tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Frakkastíg-Skúlagötu vegna fyrirhugaðrar 

nýbyggingar við Frakkastíg 1, ásamt fylgiskjölum.  

 

Borgarráð samþykkti erindið.  

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sátu hjá við afgreiðslu málsins.  

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna lögðu fram 

svohljóðandi bókun:  

 

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. Lögð er áhersla á að við hönnun bygginga verði 

hugað vel að því að hús falli vel að hverfismynd og umhverfi sínu.  

 

Áheyrnarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands lagði fram svohljóðandi bókun:  

 

Enn er haldið áfram á þeirri vegferð að gera útsýni að söluvöru. Innan skamms verður 

eingöngu hægt að sjá til sjávar úr norður múrnum sem liggur eftir Skúlagötu.  

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins lagði fram svohljóðandi bókun:  

 

Fulltrúi Flokks fólksins hefði viljað sjá að skipulagsyfirvöld borgarinnar hefðu ljáð 

íbúasamtökunum Íbúasamtök Miðborgar Reykjavíkur eyra sem hafa rökstutt ágætlega af 

hverju þessi bygging ætti ekki að rísa. Þarna á að rísa 7 hæða bygging en á horni samkvæmt 

gildandi deiliskipulagi frá 1986 er gert ráð fyrir opnu svæði. Þetta er eini staðurinn í röð hárra 

bygginga við Skúlagötu þar sem enn eru tengsl milli eldri byggðar og sjávar. Það er óþarfi að 

stoppa í hvert gat og bil í borginni þrátt fyrir metnaðarfull markmið meirihlutans að þétta 

byggð. Hér er um ákveðna ítroðslu byggingar að ræða í smá bil sem hefði auðvitað bara mátt 

halda sér. Svona hlutir eiga að vera gerðir í meira samráði við hagsmunaaðila og nágranna. 

  Helga Björk Laxdal 

e.u.  


