
 1 

 

 

Reykjavíkurborg 

 

Skipulags- og samgönguráð 

Formaður 

Sigurborg Ósk Haraldsdóttir 

 

 

 

      Málskot 

 

Hrísateigur 15 - málskot til Skipulags- og samgönguráðs vegna umsagnar/niðurstöðu 

skipulagsfulltrúa sem samþykkt var á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 11. desember 2020 

vegna fyrirspurnar Þóris Einarssonar um að gera rishæð með kvistum á húsið nr. 15 við Hrísateig, 

setja nýjar svalir á 1. og 2. hæð á suður og vesturhlið hússins, svalir á rishæð og gera útgang út í 

garð úr kjallara á suðurhlið. Lögð var fram skissa sem sýndi götuhlið hússins þar sem þakinu hafði 

verið lyft og settur kvistur.  

 

Upphaflega var fyrirspurnin send til byggingarfulltrúa dags. 16. nóvember 2020 þar sem ekki var 

talið að breyta þyrfti deiliskipulagi. 

 

Í niðurstöðu skipulagsfulltrúa 11. desember 2020 segir: 

,,Ekki er heimilt að hækka og breyta geymslurisi í rishæð með kvistum og svölum. Tekið er jákvætt í 

aðra þætti erindisins sbr. umsögn að ofan.” 

 

Með málskoti þessu er hér með farið þess á leit við Umhverfis- og samgönguráð að það taki 

jákvæða afstöðu til nefndrar fyrirspurnar um að fá að lyfta þakinu o.s.frv. svo vinna megi málið 

áfram og hefja framkvæmdir.  

 

 

 

Málsatvik, rökstuðningur  

og aðrar upplýsingar: 

 

Undirritaður ásamt fyrirtækinu Þórir J. Einarsson ehf. eru eigendur að öllu húsinu Hrísateig 15, 

byggt árið 1942. Um er að ræða steinsteypt hús, kjallari, tvær hæðir og geymsluris og bílskúr.  

 

Í gildi er endurskoðað deiliskipulag Teigahverfis (syðri hluti - sunnan Sundlaugavegar) samþykkt í 

borgarráði 2.7. 2002, og er lóðin nr. 15 við Hrísateig á afmörkuðu svæði 1 (Svæði 1). Í almennum 

skipulagsskilmálum 3.3.1 segir m.a. vegna svæðis 1:  

 Leyft verður að lyfta þaki húsa og setja á þau kvisti, en þannig að upprunalegt þakform 

haldist. Portbygging er leyfð allt að 1 m. ofan á einnar hæða hús, en taka verður tillit til 

aðliggjandi húsa, hvað varðar hæðir. 

 

Í skilmálum svæði 2 segir: 

 Leyft verður að lyfta þaki húsa og setja á þau kvisti, en þannig að upprunalegt þakform 

haldist. Portbygging er ekki leyfð. 

 

Teigahverfi (syðri hluta) er skipt í tvö svæði, svæði 1 og svæði 2. Skipulagsskilmálar 
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deiliskipulagsins eru eðli málsins samkvæmt hafðir mun rýmri á svæði 1. sbr. komið verður inn á. 

 

Það má lýsa svæði 1 þannig, að þar eru alskonar hús, gömul hús, gömul að hluta, eldri hús og alveg 

ný hús (horfin hús) – götumynd Hrísateigs, Hraunteigs, Laugarnesvegar og hluta Gullteigs því mjög 

fjölbreytt. Vegna varðveislumat 2013, rauður flokkur, þá er um að ræða Hrísateigur 3 -13. 

 

Um  svæði 2 má hinsvegar segja, að þar eru flest húsin í hverri götu eða götu hluta lík hvort öðru í 

útliti (fúnkisstíll aðlagaður íslenskum aðstæðum). Götur liggja í austur-vestur. Frá upphafi 

heildstætt hverfi þrátt fyrir að mörgum húsanna hafi þegar verið breytt – þarna falla allmörg hús í 

svonefndan rauðan flokk. 

___________ 

 

Á grundvelli skilmála 3.3.1 vegna svæðis 1, og þar til viðmiðunar og samanburðar skilmála svæðis 

2 og skilmála 3.3.3 Verndun götumynda og húsaraða... (VG) og annara viðkomandi skilmála, var 

send inn fyrirspurn til byggingafulltrúa 19. júlí 2017 um að stækka húsið á lóð nr. 15 við Hrísateig, 

lyfta þaki, setja kvisti og gera þar íbúð samkvæmt skissum. Skissum sem sýna að húsið er kjallari 

og fullar tvær hæðir. 

 

Fyrirspurninni var vísað til skipulagsfulltrúa. Í umsögn  hans dags 8. 9. 2017 segir: 

 

Umsögn: 

Fyrirspurnin samræmist deiliskipulagi/skilmálum, en rétt er að minna á að: 

 Skipulagsfulltrúi miðar við fasta hæð hækkaðra þakíbúða sem nemur 3,6m. -3,7 m. 

 Öll útfærsla framangreindra atriða er háð frekara mati: vanda þarf til verka, t.a.m. 

útfærslu á formum kvista og þaks. 

 Ígrunda stöðuna sem og frumdrög áður en endanlegir aðaluppdrættir eru gerðir, 

t.a.m. samræma hvort stærð nýbyggingar og eldra húss sé innan nýtingarhlutfalls. 

 

Niðurstaða: 

Jákvætt með skilyrðum og leiðbeiningum samkvæmt ofangreindum úrdrætti og umsögn.  

         (leturbreyting Þórir) 

Og útskrift úr gerðabók skipulagsfulltrúa 8. september 2017  

Hrísateigur 15, (fsp) stækka hús, lyfta þaki og setja kvisti  

Á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 1. september 2017 var lögð fram fyrirspurn Þóris Jósefs 

Einarssonar ehf., mótt. 19. júlí 2017, um að stækka húsið á lóð nr. 15 við Hrísateig, lyfta þaki, setja 

kvisti og gera þar íbúð, samkvæmt skissum. Fyrirspurninni var vísað til umsagnar verkefnisstjóra og 

er nú lögð fram að nýju ásamt umsögn skipulagsfulltrúa, dags. 8. september 2017.  

 

Ekki gerð athugasemd við erindið, sbr. þó skilyrði og leiðbeiningar sem fram koma í umsögn 

skipulagsfulltrúa dags. 8. september 2017.  

 

Undirritaður var þakklátur fyrir framangreinda niðurstöðu, en helsta ástæðan að ekki var haldið 

áfram með verkefnið og sendar inn teikningar, var að stigahúsið var eftir vill ekki að bjóða upp á 

nægjanlegt rými sbr. byggingarreglugerð segir til um – eftir á séð er það alveg leysanlegt sbr. 

nýjasta skissa. Til að fá hærra stigahús  var sem sagt óskað eftir deiliskipulagsbreytingu sem hefði 

falist í því að hækka húsið um eina heila hæð og gera þar íbúð. Fyrirspurn þar að lútandi  var send á 

skipulagsfulltrúa 7. febrúar 2020.  Hlaut hún neikvæða afgreiðslu:  

Hrísateigur 15, (fsp) breyting á deiliskipulagi  

Á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 21. febrúar 2020 var lögð fram fyrirspurn Vektors, Hönnun og 

ráðgjöf, ehf. dags. 7. febrúar 2020 ásamt bréfi dags. 7. febrúar 2020 um breytingu á deiliskipulagi 

http://gamli.rvk.is/vefur/owa/edutils.parse_page?nafn=S11447
http://gamli.rvk.is/vefur/owa/edutils.parse_page?nafn=S11447
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Teigahverfis vegna lóðarinnar nr. 15 við Hrísateig sem felst í stækkun hússins og hækkun um eina hæð, 

samkvæmt uppdráttum og þrívíddarteikningum Vektors, hönnun og ráðgjöf, ehf. dags. 7. febrúar 2020. 

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar verkefnisstjóra og er nú lögð fram að nýju ásamt umsögn 

skipulagsfulltrúa dags. 28. febrúar 2020.  
Neikvætt, með vísan til umsagnar skipulagsfulltrúa dags. 28. febrúar 2020.  

 

Það sem lesa má út úr umsögn skipulagsfulltrúa er að ekki sé ásættanlegt að umbreyta húsinu þetta 

mikið með tilliti til götumyndar og varðveislumats nærliggjandi húsaraðar fyrir hans smekk. 

Smekkur fyrir gömlum húsum er ágætur, en hér við Hrísateig/Hraunteig, ef ég má segja, þessari 

torfu, hafa verið byggð ný hús m.a. með flötum þökum. Bent skal á hér, að það er ekki fyrirséð hve 

lengi húsaröðin Hrísateigur 3-13 kemur til með að standa – fullyrt hefur verið að hús séu orðin 

verulega fúin.  Hvað verður gert og/eða viðhverju má búast? Leyfi sem um var beðið, að breyta 

deiliskipulagi svo  hækka mætti húsið um heila hæð og sbr. uppdrættir og útlitsteikningar var  sem 

sagt afgreitt neikvætt. Til að leita lausna og afla upplýsinga var ítrekað óskað er eftir fundi með 

Birni Axelssyni skipulagsfulltrúa, a.m.k. 25. og 31. mars 2020 án árangus. 

___________ 

 

Aftur var reynt að leita lausna í haust (12. október 2020) og nú með verkefnisstjóranum Ingvari Jóni 

Bates Gíslasyni sem samið hafði nefndar umsagnir. Um var að ræða tölvupósta, þ.e. með hans leyfi 

mátti ég senda á hann nýjar skissur af húsinu.  Frá minni hlið var horft til þess að ekki væri 

ásættanlegt að láta vinna uppdrætti á teiknistofu aftur ef þeir fengjust síðan eftir atvikum ekki 

ræddir yfir borðið.  

 

Sendar voru skissur sem sýndu að þakinu hafði verið lyft, settir kvistir og svalir, þar með talið nýjar 

svalir á alla suður og vesturhlið hússins (innan byggingareits) og þeim lokað að hluta til, til að 

stækka íbúðarrými 1. og 2. hæðar eins og leyfilegt er. Gert var ráð fyrir því að fá jákvæð viðbrögð 

og réttar og réttmætar upplýsingar sbr. gildandi deiliskipulag segir til um, og staðfest var sbr. 

umsögn skipulagsfulltrúa og afgreiðsla dags. 8. 9. 2017.  

 

Svar barst loksins frá verkefnisstjóranum með eftirgangsemi þann 10. nóv. sl., þar sem segir að það 

standi sem hann hafi áður sagt þ.e. 28. febrúar sl. og einnig þetta: 

,,Það sem þú skissar upp stríðir gegn skilmálum gildandi deiliskipulags og það stendur ekki 

til að breyta þessum skilmálum. Eini möguleikinn er að byggja við húsið á uppdregnum 

byggingarreit þó án þess að fara sé yfir hámarks grunnflöt.” 

,,Í skilmálum 3.3.1 stendur að einungis sé heimilt að lyfta þaki (byggja portbyggt ris) ofan á 

einnar hæða hús en þannig að upprunalegt þakform haldist. Húsið á lóð nr. 15 við Hreísteig 

er sem fyrr segir fullar tvær hæðir ofan á kjallara.” 

 

Þessar fráleitu fullyrðingar og hártoganir verkefnisstjórans að mínu mati frá  10. nóvember sl. voru 

ekki talin svaraverð, langaði þó til að spyrja hann út í þessa nafngift á götunni – Hreisteig. Nafngift 

sem hljómar sennilega ekki alveg út í hött – skrifist þó með y. 

___________ 

 

Í samráði við arkitekt minn og í ljósi ofangreindra atriða var ákveðið að senda inn fyrirspurn til 

byggingarfulltrúa með vísun til þessarar fyrirspurnar sem áður hafði verið afgreitt jákvætt, þ.e. dags. 

8. 9. 2017 á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa um að lyfta þakinu og setja kvisti o.frv.  

____________ 

 

Eins og hér í upphafi er greint frá, var þessi fyrirspurn um að gera rishæð með kvistum á húsið nr. 

15 við Hrísateig, setja nýjar svalir á 1. og 2. hæð á suður og vesturhlið hússins, svalir á rishæð 
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o.s.frv.  send á byggingarfulltrúa dags. 16. nóvember 2020. 

 

Fyrirspurnin var áframsend á skipulagsfulltrúa. Í niðurstöðu skipulagsfulltrúa 11. desember 2020 

segir: 

,,Ekki er heimilt að hækka og breyta geymslurisi í rishæð með kvistum og svölum. Tekið er jákvætt í 

aðra þætti erindisins sbr. umsögn að ofan.” 

 

Til viðbótar þessari staðlausu fullyrðingu um að ekki sé heimild til að hækka og breyta geymslurisi í 

rishæð,  þá er eftirfarandi einnig fullyrt í greinargerð: ,,Hugsunin að baki skilmálum gildandi 

deiliskipulags er að byggingar stækki fyrst og fremst á breidd, ekki hæð ef frá eru talin portbyggð 

hækkun ofan á ákveðnar húsagerðir.” Eimmitt það -  breyta bara sí svona og búa til nýja einhliða 

túlkun á skilmálum deiliskipulags sem hefur verið í gildi  18 ár og margsinnis hefur verið látið á 

reyna með stjórnvaldsákvörðunum.  

 

Skipulagsskilmálar gildandi deiliskipulags frá 2002 hafa verið túlkaðir af skipulagsyfirvöldum 

hingað til á þann veg, að leyfi sé fyrir því að lyfta þökum o.s.frv. Til vitnisburðar um það er fjöldi 

samþykktra framkvæmda og útgefinna byggingarleyfa byggingafulltrúans í Reykjavík vegna 

hækkunar á þökum með tilheyrandi kvistum og svölum á umliðnum árum hér í Teigahverfi - á 

húsum sem oftast hafa verið kjallari og fullar tvær hæðir, og það auðvitað án þess að minnst hafi 

verið á að breyta þurfi deiliskipulaginu frá 2002. Jafnræðisregla stjórnsýslulaganna virðist hafa 

verið að virka gagnvart aðilum máls fram að þessu hvað þessi atriði varðar. Því skal einnig haldið til 

haga að það hefur gengið vandræðalaust fram að þessu að fá gerðar deiliskipulagsbreytingar hér í 

hverfinu og Reykjavíkurborg staðið með þeim. 

 

Í nefndu deiliskipulagi frá 2002, á svæði 1 hafa byggingareitir lóða verið stækkaðir verulega, eða á 

ca 25 af ca 42 lóðum. Að auki er gefið leyfi fyrir  byggingu bílskúra og hækkunar húsa um eina 

heila hæð. Leyft er að lyfta þökum húsa og þar með talið þeirra sem eru talin eru upp í kafla 3.3.3 

Verndun götumynda og húsaraða með umhverfislegt gildi (VG) um 3,7 m.  

All mörg hús hafa verið rifin og ný byggð í staðin af margskonar gerð, og er þessháttar 

framkvæmdum ekki lokið til framtíðar litið að mínu mati. 

 

Deiliskipulagsgerðin frá 2002 er gott verk og alveg sérstaklega vegna svæðis 1. Þetta er gamalt 

hverfi og hús  komin  á viðhald og einhverja endurnýjun ef ekki niðurrifsstig. Það verður að vera   

greið leið og/eða að minstakosti fyrirsjáanleg leið til viðhalds og endurnýjunar húsa og umbreytinga 

sé þess þörf.   

 

Ef frekari upplýsinga eða útskýringa er óskað vinsamlegast hafið samband. 

 

Virðingarfyllst, og með von um jákvæð viðbrögð 

 

 

Þórir Jósef Einarsson 

Hrísateig 15 

gsm. 8931342 

  

Fylgiskjöl:  

Umsögn skipulagsfulltrúa dags.   8.  september 2017 

Umsögn          ------           dags. 28.  febrúar 2020 

Umsögn          ------           dags. 11.  desember 2020 
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Reykjavikurborg
Skipulagsfulltrrii

Reykjavik 8. september 2017 I IJBG

Vardar: Hrisateigur 15, fyrirspurn fr5 byggingarfulltrria

A embettisafgreidslufundi skipulagsfulltrrla 1. september 2O!7 var logd fram fyrirspurn F6ris J6sefs
Einarssonar ehf., m6tt. 19. jrilf 20L7, um a6 stekka hilsid ii l6d nr. 15 vid Hrisateig, lyfta paki, setja kvisti
og gera par ib(d, samkvemt skissum. Fyrirspurninni var visad til umsagnar verkefnisstj6ra og er nri kigd
fram ad n'iju dsamt umsogn skipulagsfulltrila, dags. 8.9.20L7.

Framhlid frii gotu

Skipulagsleg stada

L6din er f A6alskipulagi Reykjavikur 2010-2030 ii ib0darsvedi. Igildi
,,Teiga hve rfi " sa m pykkt i borga rrd di 2.7 .2002.

Loftmynd

er deiliskipulag fyrir svedi6

Deiliskipulagid: rirdrdttur rjr skilmdlum:
. L6din er d svedi 1

' Byggingarreitur er 5 l6dinni og heimilt ad byggja vid/innan hans isamremi vid skilm6la. Reiturinn ner
2m.Inord-vesturfrdbakhlidog5m.tll sud-vesturs enskal adliigmarki vera3m.fr6 l6darmorkum.

o Hdmarksstaerd grunnflatar getur ordid allt ad 200 m2.
o Nytingarhlutfall er eftirfarandi: einbrilishris O,2-O,4 - radhtis 0,35-0,6 - sambri lishris 2-5 ib(dir 0,5-0,8.
r Byggingarlina vid gotu skal vera 6breytt.
o Heimild er fyrir pvi igildandi deiliskipulagi ad svalir farl (t fyrir byggingareit.
o Komitilpess ad l6darhafiviljirifa eldra his og byggja nftt, skalnfbyggingin annad hvortvera tver

hedir med/dn kjallara, ein hed og ris. Byggja md l metra port ofan 6 einnar heda hfs og kvistir

Umstign:
Fyrirspurnin samremist deiliskipulagi/skilmiilum, en r6tt er ad minna d ad:

Skipulagsfulltr(i midar vi6 fasta hed hakkadra pakibrida sem nemur 3,6 m.- 3,7 m.
Oll rjtfersla framangreindra atrida er hii6 frekara mati: vanda parf tilverka, t.a.m. ritfarslu 5
formum kvista og paks.

lgrunda stdduna sem og oll frumdrog ddur en endanlegir adaluppdrettir eru ger6ir, t.a.m.
samrama hvort sterd n'ibyggingar og eldra hrlss s6 innan nltingarhlutfalls.

Nidurstada:

Jiikvet me6 skilyr6um og leidbeiningum samkvemt ofangreindum Urdretti og umsogn.

f. h. skipulagsf ulltrria Reykjavikur
lngvar J6n Bates Gislason, arkitekt

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVID
soncanruN 12-14 lo5 nryruavir

Netfang: skipulag@eykjavik. is
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Reykjavikurborg
Skipulagsfulltnii

Reykjavik 28. febrriar 2020 /IJBG

utvtsoctrl

Hrisateigur 15 - fyrirspurn um breytingu ii deiliskipulagi

A embettisafgreidslufundi skipulagsfulltrfa 21. febr[ar 2020var logd fram fyrirspurn Vektors, Hcinnun og

r;idejdf, ehf. dags. 7. f ebriar 2020 dsamt br6fi dags. 7. febrriar 2020 um breytingu d deiliskipulagi Teigahverfis
vegna l6darinnar nr. 15 vid Hrisateig sem felst istekkun hrissins og haekkun um eina had, samkvaemt

uppdrdttum og prividdarteikningum Vektors, honnun og rddgjof, ehf. dags. 7. febrtar 2O2O.

Fyrirspurninnivar visad til umsagnar verkefnisstj6ra og er nri logd fram ad nfju iisamt umsogn skipulagsfulltrria,
dags. 28.02.2020.

Skipulagsleg stada

L6din er iAdalskipulagi Reykjavikur 2010-2030 6 ib0darsvaedi. Igildi er deiliskipulag fyrir svedid Teigohverfi -
sydri hluti sampykkt 2.7.2002.
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Verndun g6tumyndar cg h{sarada Hr[steigar nr. 3-13 (gulur litur) vegr;a urnhverfist[s !itais ,XZ c,ile.
deiliskipulagi.

Erindid:
6skad er eftir ad gera breytingar 5 byggingarskilmdlum gildandi deiliskipulags er felast i pviad leyft ver6i ad

hekka hrisid ad Hrisateig nr. 15 um eina hed og gera par ib(6. F6 er einnig 6skad iilits skipulagsyfirvalda 6 bvi
ad einangra og klada hrisid ad utan.

Ums6gn:
Samkvamt fasteignaskri eru prjiir ib06ir skrddar ihrisinu, samtals 251,9 mZ ii 166 500 m2 a6 ster6. Samkvemt
byggingarlVsingu sem fylgdifyrirspurninni dags. 7.2.2020 er ib06arh0s og bilskrlr 252,3 m2 og n'itingarhlutfalli
0,5. Stekkud bygging skv. till6gu (da1s.7.2.2020 ) er 402 m2 (A + B ni mi) og hekkar n'\ftingarhlutfall i 0,8.

Me6 ums6kninni fylgir greinargerd Sigurdar Hafsteinssonar byggingartaknifredings hj6 Vektor, hdnnun og
rddgjdf fyrir h6nd hrlseiganda F6ris Einarssonar. Far er 6skad eftir pvi ad gera breytingar ii byggingarskilmSlum
er felast i bvi ad leyft verdi ad hekka hrisid um eina he6 og gera par ibrid. Gert er rii6 fyrir valmapaki og

stendur vilji hriseiganda til ad einangra hfsid og kleda allt a6 utan.

UMHVERFIS. OG SKIPULAGSSVID
eoncARTUN 12-14 lo5 REYKJAv|K
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Afstiidumynd og grunnmyndir 1. hadar og kjallara 5samt sni6i A-A skv. fyrirspurn, da1s,7.2.2O20

Asfnd/ritlit skv. uppdr6ttum dags. 7.2.2020.

rniisaT'DiCUti 't:i

Sampykktir adaluppdrettir 6 byggingu ad Hristeig nr. 15, dags. 6.12.2005

Fyrstu ib[6arhtsin sem reist voru iTeighverfi voru h(s frii Skildinagnesi. Teigahverfid er eitt fyrsta hverfid sem

byggist upp samkvemt hugmyndafredi sem ruddi s6r til rrims I Evr6pu i byrjun 20. aldar, rimg6dar bjartar
ib[6ir og s6lrikir gardar. Flest hfsanna i hverfinu eru pvf i frinkisstil. St6rir stofugluggar i sudur, hfsin standa vid
gtitu sunnanmegin en nordanmegin gcitu standa hrjsin innar ii l6dinni og sudurgardar liggja ad gdtu.

Ibyggdakdnnun yfir Borgarhluta 4 - Laugardalur, Reykjavik 2013 (skrirsla Minjasafns Reykjavikur nr.762, bls. 39)

kemur fram ivardveislumati yfir hverfid og svo einstok hris, hrlsaradir og gdtumyndir (raudur flokkur):

bls. 2

*i*'* 
I
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Yerfi'aishnrt 2013

Asta0a er ril ad gda pe*s ad hvtdid rne6 heildar-

yfrbrag0 sinu haldi strst6&r sinni sem ein heild-

sedasta hverfi Reltjavihur bnitt hqtr a0 mtirgum

hirsanna hafi Pgar t'eri0 breltt-

tlrlsrteiErr 3 - l3 - Flutniagshrirs irr Ske{afirdi og

af Sk6lavor0ustig. Dd elsta retst lE76' hin 1910-

t932.

Samkvamt almennum skilm6lum 3.3.1 gildandi deiliskipulags yfir svedi 1 er heimilt ad lyfta paki hfsa:

o Lcvft Yct0ur r0 lYfta beli h{n og raja i }eu kvirti' at [nai3
ao'upprrnrlcat piffdm haHi* PctbytginS Gr lcyf6.allt rO I

.. oiit f "ioi- 
tr0r htr, o trh vgour tillt ril rJ$giudi

htsa, hYe0 vs6r L:Oir.

Almennt er gert 156 fyrir pvi ad grunnflcitur hrisa geti breyst og stekka6. Itilfelli l66ar nr. 15 vi6 Hristeig er

byggingarreiturinn haf6ur rumur svo koma megi fyrir auknu byggingarmagni 5 l66inni sbr' umsogn

skipulagsfulltrta dags. 8. september 2o77 vi6 fyrirspurn l66arhafa (m6tt. 19. i'ili2ot7). Hugsunin ad baki

skiim6lum gildandi deiliskipulags er ad byggingar staekki fyrst og fremst 5 breidd, ekki hae6 (ef fr5 er talin

portbyg8d hekkun), m.a' vegna vernda16kvada bygg6amynsturs / gotumyndar'

H6marksstaerd grunnflatar getur ordi6 allt a6 200 m2. Heimilt er ad hakka nokkur hris ihverfinu um eina he6'

en byggingin d 166 nr. 15 vi6 Hrisateig er ekki par 5 medal'

ltillOgu sem fylgdi ums6kninni er gert r6d fyrir breytingu nfverandi byggingar, ekki n'ibyggingu' Ef etlun er a6

rifa eldra h[s oe byggja n'itt gilda eftirfarandi skilm6lar (3'3'1):

o Komr ril aO l06rtbefi vilji rtfe eldn hus og byggja njtt, skal

n!'bt'ggingin anna0 hvort rtra tYar hrdir mc0/in kjallara me0

tdd risi, c6t kistteri, eir hc6 og ris Blrg-qia mi l mcEa Port
ofal I cinnrr hcoe htrs og kvistir eru lc-vlltlcgtr-

I greinargerd sem fylgdi fyrirspurninni er vakin athygli d a6 nil pegar hafa verid heimiladar f msar breytingar 5

narliggjandi hrlsum ihverfinu sunnan sundlaugavegar. Nokkrar nribyggingar skera sig rir heildaryfirbragdi

hverfsins, m.a. vegna 6lkleedninga og gluggadeilis. Ein slik er 6 l6d nr. 14 vid Hrisateig / hornl6d vid

Sundlaugaveg en Sundlaugavegur er skilgreind odalgota ibidabyqqdar Par sem heim.ild er fytir gis.tihIsarekstri'

Pd eru oft rrimri heimildiriit ,ppuygglngar 5 hornl6dum en l6dum sem standa innan l6darrada' Ari6 2005 var

heimilu6 sameiginleg nlibyggingarSform d l6dum nr. 6 vid Hrisateig og nr. 4-6 vl6 Hraunteig. Nlibyggingar pessar

eru med flotum pokum og rk"r; sig pvi mjog Ur heildaryfirbragdi byggdar sokum forms og utanhIsskledningar'

Af uppdrSttum ad reda sem fylgdu fyrirspurninni (dags. 7. febr(ar 2o2o) ma r6da ad byggt verdur yfir og

medfram nlijum svolum (hedir L - 3) d sudur- ogvesturhlid sem umbreyta hfsinu mjog. Breytt gluggadeili gerir

bygginguna einnig framandi i umhverfi sinu (sbr. vardveislumat 2013 ad ofan). Um toluvert inngrip er ad reda i

gctumvnd llrisateigs sunnan Sundlaugvegar sbr. ';ardveislumat Minjasafns Reykja'rikur (skfrslu nr' 162), b'e'

verndarSkvedi hrjsa 5 nSgranna16dum nr. 3 - 13 sem minnst var 6 i umsogn skipulagsfulltrria dags. t2. april

20lg.Munarhelstumn,i;ahed(3.ib[dahed)ofan6nriverandihtissemstendur6hdlf-nidurgrofnumkjallara,
einnig nrijar svipmiklar ,rrlil. a sudur og vesturhlid og breytt gluggadeili eins og komid var inn d'

Var6andi val d utanhfsskledningu er vert ad benda 5 umsogn skipulagsfulltrria dags. 12. aprll 2019, ad allar

breytingar 6 htlsum skuli vera Ir sama efni og ( sama stil og upphaflega var gert, p'e' timbuh(s skuli klett

bdrujdrni eda timbri eftir pvi sem vi6 d og milrhIdadar vidbyggingar mrirhildad ar: samkvemt ordonna hli6don

gongo olmennir skitmdtar gitdandi deiliskipulogs it d ad holda i sdrkenni og upprunoleika hisa og umhverfis'

Ekki er hegt ad fallast il deiliskipulagsbreytingu fyrir l6d nr. 15 vid Hrisateig.

Nidurstada: Neikvett sbr. umsogn ad ofan.

f .h. skipulagsfu lltrtia Reykjavikur
lngvar J6n Bates Glslason, arkitekt

bls. 3



Reykjavikurborg
Skipulagstulltrui

Reykjavik l-1. desember 2020 / IJBG

uus6e ru

Hrisateigur 15 - fyrirspurn um breytingu 6 deiliskipulagi

A embattisafgreidslufundi skipulagsfulltr0a 4. desembe r 2O2O var lcigd fram fyrirspurn F6ris J6sefs

Einarssonar dags. 16. n6vember 2020 um ad gera rishad med kvistum ii hrlsid d 166 nr. 15 vid
Hrfsateig, setja n'ijar svalir d !. og2. hed ii sudur og vesturhlid hrissins, svalir 6 rished og gera Utgang

dt i gard 0r kjallara ii sudurhlid. Einnig er l6gd fram skissa dags. i okt6ber 2020.

Skipulagsleg stada

L6din er i Adalskipulagi Reykjavikur 2010-2030 ri ibrldarsvadi. igildi er deiliskipulag fyrir svedid
Teigahveffi - sydri hluti sampykkt 2.7.2OO2.

r ..'

10P\ { i I .- I

I .: I {.--:

Erindid:
ad gera rished med kvistum d hrisid ii 166 nr. 15 vid Hrisateig, setja n'ijar svalir 6 L. og2. had d sudur
og vesturhlid h0ssins, svalir 6 rishad og gera 0tgang 0t igard 0r kjallara ii sudurhlid.

UMHVERFIS. OG SKIPULAGSSVID
goncenruN t2-r4 l05 nrvruevix

Netfang: skipulag@reykjavik.is
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Sampykktir adaluppdrettir ib0dahf ss ad Hristeigur 15, dags. 5.12.2005

/, -, . , {*i.,?r 1g
/i(r;l-;s,;,. t;

It liisa'l'lticuli :l i;

Greinargerd:

0r fyrri umsiign dags. 28. febrrtor 2020

Fyrstu ib0darhrisin sem reist voru i

Teighverfi voru h(s fr6 Skildinagnesi.
Teigahverfid er eitt fyrsta hverfid sem

byggist upp samkvemt hugmyndafradi
sem ruddi s6r til r0ms I Evr6pu f byrjun
20. aldar, r0mg6dar bjartar ib[dir og

s6lrikir gardar. Flest h0sanna i hverfinu
eru pvi if6nkisstil. St6rir stofugluggar i
sudur, h0sin standa vid gotu
sunnanmegin en nordanmegin giitu
standa hrisin innar d l6dinni og

sudurgardar liggja ad gotu.
I byggdakonnun yfir Borgarhluta 4 -
Laugardalur, Reykjavik 2013 (sk'irsla

Minjasafns Reykjavikur nr.L62, bls. 39)

kemur fram I vardveislumati yfir hverfid
og svo einst6k h0s, hisaradir og

g6tumyndir (raudur flokkur) :

lrerivei*lumrt 2013

Asteda er til ai grta pess ad hverlid med heildar-
yfirbrag$ sinu haldi s6nstddu sinni sem eitt heild-
stedasta hverh Reykjavikur [rritt fyrir a$ mtirgunr
hfisanna hafi pegar veri0 bregt.

&.rx"r.0iir+ii;i

Uttt a n'iju ibridarisi (5n portbyggingarg skv. skissu,

dags. i okt6ber 2020

augarnesvegur

H rfsateigur

rrsr6ourvro, rrtso!

t:.#

bls. 2
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Samkvemt almennum skilmdlum 3.3.1gildandi deiliskipulags yfir svadi 1 er heimilt ad lyfta paki
h rlsa:
o Lettl verOur ar1 lvlia pakr husa og set-ta a fiau kvrsti, en pannrg

a0 upprunalegt lrakform haldist Portblgging er levl0 allr a0 I

m. olon a crnnar hc0a hirs, cn taka vcrdur tillit trl arlligglandi
husa. hvatl varfur herlrr

Almennt er gert rdd fyrir pviad grunnflotur hrisa geti breyst og stekkad. Itilfetti l6dar nr. 15 vid
Hrfsteig er byggingarreiturinn hafdur r0mur svo koma megi fyrir auknu byggingarmagni d l6dinni sbr.
umsogn skipulagsfulltrrla dags. 8. september 2Ot7 vid fyrirspurn l6darhafa (m6tt. 1,9. jili20t7).
Hugsunin ad baki skilmdlum gildandi deiliskipulags er ad byggingar stekkifyrst og fremst d breidd,
ekki hed ef frd ertalin portbyggd hekkun ofan d Skvednar h[sgerdir. Hdmarkssterd grunnflatar
getur ordid allt ad 200 m2. Heimilt er ad hakka nokkur hris i hverfinu um eina hed, en byggingin ii
l6d nr. 15 vid Hrlsateig er ekki par d medal.

Ef atlun er ad rifa eldra hris og byggja nytt gilda eftirfarandi skilmdlar (3.3.1):
o Komr til a0lOdarhafi viljirifa eldra hus og b1gg3a n!'lr, skal

ni br ggrngtn anna0 hvort vera tvEer hat'rir nrei/iin klallara merl
l6gu rrsr, eda k;allari, ein haO og ris IJrggta ma I meua port
olan a einnar hcc'la hus og kvistrr eru ler lilegrr

Ums6gn:

Med fyrirspurn til byggingarfulltr[a (m6tt. 1,6.1,1,.2020) fylgdi eftirfarandi llising d erindinu:

Dad uppl'isist ad send vor fyrirspurn dogs. 19. jili 2017 til byggingorfulltrio og vor hin ofgreidd jdkvad
f.h. skipulagsfulltrdo 8. september 2017 - tolin samramast deiliskipulogi/skipulagsmdlum (skjol 11447)
sbr. umsiign.

Umratt erindivar berlega sent fyrst til byggingarfulltr[a sem fyrirspurn um byggingarleyfi, en
byggingarfulltr[i dframsendi erindid til skipulagsulltr(a til umsagnar. I nidurstodu umsagnar
skipulagsfulltrfa var b6kad 8. september 2017:

Ekki gerd othugosemd vid erindid, sbr. p6 skilyrdi og leidbeiningar sem fram koma i umsdgn
skipulogsfulltria dags. 8. september 2017.

I nidurlagi umsagnarinnar st6d:

Jdkvett med skilyrdum og leidbeiningum somkvemt ofcngreindum ilrdratti og umsogn.

Fegar mdlsatridi eru tekin saman, pd voru hugmyndir fi,rrirspyrjanda vegna vidbyggingar (breikkunar
h(skropps) ad mestu I samremi vid skilmdla gildandi deiliskipulags par sem r(mur vidbyggingarreitur
er6 iSdinnisamkvemtgildandideiliskipulagi. Hinsvegarvarekkiheimiid fyrirad lyfta bakiog koma
fyrir rishad. S0 afstada var 6r6ttud iseinni umsdgnum skipulagsfulltrtla dags. 12. april2019 og dags.
28. febrriar 2020, og er nI aftur [trekud: hrlsid 6 l6d nr. 15 vid Hristeig er ekki ein ibIdahad ofan d

hiium kjallara sem heimilar byggingu ib[dariss / portbyggds riss. Med odrum ordum: ekkier heimilt
ad lyfta risi (geymslurisi) med nlijum kvistum og svolum sbr. skissu sem fylgdi fyrirspurn og koma fyrir
nfrri rished (ibrldarrisi) par sem h(sgerdin er pegar tver hedir ofan d hiium kjallara.

Vanda skaltilverka vid gerd niirra svala 6 nfverandi 1-. og2. hed d sudur og vesturhlid hrissins svo
fallivel ad upprunalegri byggingu. Nlir 0tgangur rlr kjallara d sudurhlid skalvera innan byggingarreits.

Nidurstada:

Ekki er heimilt ad hakka og breyta geymslurisi i rishad med kvistum og svdlum. Tekid er jdkvatt f

adra pettierindisins sbr. umsdgn ad ofan.

f.h. skipulagsfulltrria Reykjavikur, lngvar J6n Bates Gfslason, arkitekt

bls. 3
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UMSÖGN 

 

 

Hrísateigur 15 - fyrirspurn um breytingu á deiliskipulagi 

Á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 4. desember 2020 var lögð fram fyrirspurn Þóris Jósefs 
Einarssonar dags. 16. nóvember 2020 um að gera rishæð með kvistum á húsið á lóð nr. 15 við 
Hrísateig, setja nýjar svalir á 1. og 2. hæð á suður og vesturhlið hússins, svalir á rishæð og gera útgang 
út í garð úr kjallara á suðurhlið. Einnig er lögð fram skissa dags. í október 2020. 
 

Skipulagsleg staða 

Lóðin er í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 á íbúðarsvæði. Í gildi er deiliskipulag fyrir svæðið 
Teigahverfi – syðri hluti samþykkt 2.7.2002. 
 

 
Verndun götumyndar og húsaraða Hrísteigar nr. 3-13 (gulur litur) vegna umhverfislegs gildis 
samkvæmt gildandi deiliskipulagi. 
 
Erindið: 
að gera rishæð með kvistum á húsið á lóð nr. 15 við Hrísateig, setja nýjar svalir á 1. og 2. hæð á suður 
og vesturhlið hússins, svalir á rishæð og gera útgang út í garð úr kjallara á suðurhlið. 
 
 
 



  

bls. 2 

 

Samþykktir aðaluppdrættir íbúðahúss að Hrísteigur 15, dags. 6.12.2005 

 

Greinargerð: 

Úr fyrri umsögn dags. 28. febrúar 2020 
 
Fyrstu íbúðarhúsin sem reist voru í 
Teighverfi voru hús frá Skildinagnesi. 
Teigahverfið er eitt fyrsta hverfið sem 
byggist upp samkvæmt hugmyndafræði 
sem ruddi sér til rúms í Evrópu í byrjun 
20. aldar, rúmgóðar bjartar íbúðir og 
sólríkir garðar. Flest húsanna í hverfinu 
eru því í fúnkisstíl. Stórir stofugluggar í 
suður, húsin standa við götu 
sunnanmegin en norðanmegin götu 
standa húsin innar á lóðinni og 
suðurgarðar liggja að götu.  
Í byggðakönnun yfir Borgarhluta 4 – 
Laugardalur, Reykjavík 2013 (skýrsla 
Minjasafns Reykjavíkur nr.162, bls. 39) 
kemur fram í varðveislumati yfir hverfið 
og svo einstök hús, húsaraðir og 
götumyndir (rauður flokkur): 

Útlit á nýju íbúðarisi (án portbyggingar9 skv. skissu, 
dags. í október 2020 

 



  

bls. 3 

Samkvæmt almennum skilmálum 3.3.1 gildandi deiliskipulags yfir svæði 1 er heimilt að lyfta þaki 
húsa: 

 
Almennt er gert ráð fyrir því að grunnflötur húsa geti breyst og stækkað. Í tilfelli lóðar nr. 15 við 
Hrísteig er byggingarreiturinn hafður rúmur svo koma megi fyrir auknu byggingarmagni á lóðinni sbr. 
umsögn skipulagsfulltrúa dags. 8. september 2017 við fyrirspurn lóðarhafa (mótt. 19. júlí 2017). 
Hugsunin að baki skilmálum gildandi deiliskipulags er að byggingar stækki fyrst og fremst á breidd, 
ekki hæð ef frá er talin portbyggð hækkun ofan á ákveðnar húsgerðir. Hámarksstærð grunnflatar 
getur orðið allt að 200 m2. Heimilt er að hækka nokkur hús í hverfinu um eina hæð, en byggingin á 
lóð nr. 15 við Hrísateig er ekki þar á meðal. 
 
Ef ætlun er að rífa eldra hús og byggja nýtt gilda eftirfarandi skilmálar (3.3.1): 

 
 
Umsögn: 
 
Með fyrirspurn til byggingarfulltrúa (mótt. 16.11.2020) fylgdi eftirfarandi lýsing á erindinu: 

Það upplýsist að send var fyrirspurn dags. 19. júlí 2017 til byggingarfulltrúa og var hún afgreidd jákvæð 
f.h. skipulagsfulltrúa 8. september 2017 – talin samræmast deiliskipulagi/skipulagsmálum (skjal 11447) 
sbr. umsögn. 

Umrætt erindi var berlega sent fyrst til byggingarfulltrúa sem fyrirspurn um byggingarleyfi, en 
byggingarfulltrúi áframsendi erindið til skipulagsulltrúa til umsagnar. Í niðurstöðu umsagnar 
skipulagsfulltrúa var bókað 8. september 2017: 

Ekki gerð athugasemd við erindið, sbr. þó skilyrði og leiðbeiningar sem fram koma í umsögn 
skipulagsfulltrúa dags. 8. september 2017. 

Í niðurlagi umsagnarinnar stóð: 

Jákvætt með skilyrðum og leiðbeiningum samkvæmt ofangreindum úrdrætti og umsögn. 

Þegar málsatriði eru tekin saman, þá voru hugmyndir fyrirspyrjanda vegna viðbyggingar (breikkunar 
húskropps) að mestu í samræmi við skilmála gildandi deiliskipulags þar sem rúmur viðbyggingarreitur 
er á lóðinni samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Hinsvegar var ekki heimild fyrir að lyfta þaki og koma 
fyrir rishæð. Sú afstaða var áréttuð í seinni umsögnum skipulagsfulltrúa dags. 12. apríl 2019 og dags. 
28. febrúar 2020, og er nú aftur ítrekuð: húsið á lóð nr. 15 við Hrísteig er ekki ein íbúðahæð ofan á 
háum kjallara sem heimilar byggingu íbúðariss / portbyggðs riss. Með öðrum orðum: ekki er heimilt 
að lyfta risi (geymslurisi) með nýjum kvistum og svölum sbr. skissu sem fylgdi fyrirspurn og koma fyrir 
nýrri rishæð (íbúðarrisi) þar sem húsgerðin er þegar tvær hæðir ofan á háum kjallara. 

Vanda skal til verka við gerð nýrra svala á núverandi 1. og 2. hæð á suður og vesturhlið hússins svo 
falli vel að upprunalegri byggingu. Nýr útgangur úr kjallara á suðurhlið skal vera innan byggingarreits. 

 

Niðurstaða: 

Ekki er heimilt að hækka og breyta geymslurisi í rishæð með kvistum og svölum. Tekið er jákvætt í 
aðra þætti erindisins sbr. umsögn að ofan. 

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



Skipulags- og samgönguráð 
14. apríl 2021

Hrísasteigur 15
málskot

Lagt fram málskot Þóris Jósefs Einarssonar mótt. 29. janúar 2021 vegna 
afgreiðslu/niðurstöðu skipulagsfulltrúa frá 11. desember 2020 um að gera rishæð með 

kvistum á húsið á lóð nr. 15 við Hrísateig, setja nýjar svalir á 1. og 2. hæð á suður og 
vesturhlið hússins, svalir á rishæð og gera útgang út í garð úr kjallara á suðurhlið. 

Einnig er lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 11. desember 2020.





HRÍSATEIGUR nr. 15



Gildandi deiliskipulag samþ. 
07.02.2002





Umsögn skipulagsfulltrúa 
dags. 08.09.2017 

(SN170607)
Afgreiðsla: Ekki gerð 

athugasemd við erindið, sbr. 
þó skilyrði og leiðbeiningar 
sem fram koma í umsögn 
skipulagsfulltrúa dags. 8. 

september 2017.



Ódags. skissur lóðarhafa / 
umsækjanda sem fylgdi erindinu



Umsögn skipulagsfulltrúa 
dags. 12.04.2019 

(SN190204)
Afgreiðsla: Neikvætt, með 

vísan til umsagnar 
skipulagsfulltrúa dags. 12. 

apríl 2019.





Umsögn skipulagsfulltrúa 
dags. 28.02.2020 

(SN200104)
Afgreiðsla: Neikvætt, með 

vísan til umsagnar 
skipulagsfulltrúa dags. 28. 

febrúar 2020.





Uppdr. hönnuðar dags. 07.02.2020



3D-myndir hönnuðar



Umsögn skipulagsfulltrúa 
dags. 11.12.2020 

(SN200730)
Afgreiðsla: Umsögn 

skipulagsfulltrúa dags. 11. 
desember 2020 samþykkt.





Portbyggt ris
samanborið við

geymsluris
Skilgreining úr byggingareglugerð 4. gr. nr. 28: Portbyggt ris: 
Rishæð, þar sem útveggir ná upp fyrir efstu gólfplötu



Niðurstaða:

Lagt er til að umsögn skipulagsfulltrúa dags. 11.12.2020 verði staðfest.

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