
Borgarráð 

 

23. nóvember 2017 

 



Lögð fram lýsing umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa dags. 3. nóvember 2017. vegna 

deiliskipulags Sjómannaskólareits. Reiturinn afmarkast af Háteigsvegi til suðurs, 

Vatnsholti til austurs, Skipholti til norðurs, Nóatúni og lóð Háteigskirkju til suðurs og 

vesturs. 

 
Lýsing samþykkt til kynningar og umsagnar með vísan til 1. mgr. sbr. 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga 

nr. 123/2010. Lýsingin verður aðgengileg á vef umhverfis- og skipulagssviðs 

Vísað til borgarráðs. 

Úr gerðabók umhverfis- og skipulagsráðs 15. nóvember 2017 

Sjómannaskólareitur, lýsing 



Skipulagslýsing vegna breytingar á 
deiliskipulagi 

Fyrirhugað er að hefja uppbyggingu á svæðinu og koma fyrir námsmannaíbúðum og 

íbúðum fyrir sértæk búsetuúrræði.  

 

SJÓMANNASKÓLAREITUR 



Afmörkun svæðisins 

Háteigskirkja 

Sjómannaskóli 

Verkstæði /vélahús Námsmenn og 
leikskóli 

Námsmannaíbúðir 

Vatnstankar 

Svæðið afmarkast af Háteigsvegi, Vatnsholti, lóðum við Nóatún og Skipholt. 

Stærð afmarkaðs svæðis er um 4 ha. 



FORSENDUR OG MARKMIÐ 
 
Fyrirhugaðar eru breytingar á uppbyggingu svæðisins umhverfis Sjómannaskóla Íslands 

(nú Tækniskóli Íslands) byggir á viljayfirlýsingu sem borgarstjóri og fjármála- og 

efnahagsráðherra undirrituðu 2. júní 2017, um að vinna sameiginlega að þróun og 

skipulagningu á lóðum í Reykjavík sem eru ýmist í eigu eða umráðum ríkisins.  

 

Reykjavíkurborg úthlutaði á sínum tíma umræddu landsvæði til ríkisins vegna 

uppbyggingar Sjómannaskólans (nú Tækniskóla Íslands).  Ríkið skilar með samkomulagi 

við Reykjavíkurborg  þeim hluta leigulóðarinnar sem skólinn þarf ekki að nýta til 

uppbyggingar á þessum stað.  

 

Markmiðið er að koma fyrir íbúðabyggð sem hentar námsmönnum og heimili 

/íbúðum fyrir sértæk búsetuúrræði.  Hafa skal hagkvæmni og vistvæni að leiðarljósi, 

fella lóðir, byggingarreiti, göngustíga og götur að landi og náttúrulegum staðháttum og 

taka tillit til þeirra. Tryggt verður að tekið verði fullt tillit til starfsemi skólans á svæðinu 

og starfsemi hans afmarkaðar hæfilegir möguleikar til stækkunar í samráði við 

ráðuneytið og skólann.  

 



Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030.  

Landnotkun svæðisins „samfélagsþjónusta“. Svæðið er einnig skilgreint sem þróunarreitur:  

Þ32 Tækniskólinn Háteigskirkja. Á svæðinu er gert ráð fyrir blöndu stofnana, þjónustu og 

íbúðarhúsnæðis fyrir nemendur.  

S4 - Tækniskóli í Íslands   

Þéttleiki nýrrar byggðar taki almennt mið af yfirbragði núverandi byggðar og nýtingarhlutfalli á 

aðliggjandi lóðum, sbr. ákvarðanir þar um í hverfis- og eða deiliskipulagi.  

Stærð svæðis 7,0 ha (háteigskirkja, námsmannaíbúðir og leikskóli innifalið) 

 

 

Aðalskipulag reykjavíkur2010-2030.  

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er landnotkun svæðisins S samfélagsþjónusta.  

Almenn skilgreining um samfélagsþjónustu (S) er; Svæði fyrir stofnanir og fyrirtæki sem óháð 

eignaraðild veita almenna þjónustu við samfélagið, svo sem menntastofnanir, heilbrigðisstofnanir, 

menningarstofnanir, félagslegar stofnanir, trúarstofnanir og aðrar þjónustustofnanir ríkis, 

sveitarfélaga eða annarra aðila. (gr. 6.2.d. í skipulagsreglugerð). 

Svæðið er einnig skilgreint sem þróunarreitur: Þ32 Tækniskólinn Háteigskirkja. Þar segir að á 

svæðinu skuli gert ráð fyrir blöndu stofnana, þjónustu og íbúðarhúsnæðis fyrir nemendur.  

  

Úr aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, landnotkun. 



Gildandi deiliskipulag fyrir svæðið umhverfis Sjómannaskóla Íslands var samþykkt 

20.01.2004.  

 



Ný íbúðabyggð 

 

2 

Svæði 1 

Á svæði 1 er gert ráð fyrir 

allt að 120 íbúðum fyrir 

námsmenn.  

 

Svæði 2 

Á svæði 2 er gert ráð fyrir 

allt að 70 íbúðum fyrir 

námsmenn og 6 íbúðum fyrir 

sértæk búsetuúrræði.   

 

1 

Byggðin samanstendur af fjölbýlishúsum í minni kantinum og endurspeglar þá íbúðabyggð sem er í 

kring. Gert er ráð fyrir að húsin verði um 2-3 hæða og með rishæð eða einhallandi þaki. Heimilt 

verður að byggja kvisti. Gerð verður krafa um uppbrot í byggingu á stærstu byggingareitunum. Gert 

er ráð fyrir að fjölbýli (6-7 íbúðir) fyrir sértæk búsetuúrræði verði á einni hæð með lágreistu þak.  

Mikil áhersla er lögð  á vistvæni og hagkvæmni, bæði á útisvæðum og í byggingum.  



HELSTU VIÐFANGSEFNI OG MEGINMARKMIÐ 

 

• Skipuleggja íbúðabyggð sem rúmast innan landnotkunar samfélags og í 
samræmi við þá skilgreiningu sem segir um þróunarreit Þ32 í aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030.  

• Koma fyrir íbúðabyggð fyrir námsmenn og sértæk búsetuúrræði þannig að 
byggingar falli vel að umhverfi sínu og taki tillit til þeirrar byggðar sem 
fyrir er.  

• Endurskilgreina bílastæðaþörf á svæðinu sem miðast meira við samnýtingu. 

• Miða við að gróður, náttúruverðmæti og fornminjar sem fyrir eru á svæðinu 
geti orðið hluti af nýrri byggð.  

• Skapa grundvöll fyrir lifandi samfélag með vistvæni og sjálfbærni að 
leiðarljósi, m.a. með því að leggja áherslu á græn útisvæði, góðar göngu- 
og hjólreiðatengingar og vistvænar ofanvatnslausnir.  

• Fella eins og hægt er lóðir, byggingar og götur að landi og náttúrulegum 
staðháttum og afmarka betur aðkomur og bílastæði. 
 



BYGGÐAKÖNNUN – HÚSAKÖNNUN - FORNLEIFAR 
 
Byggðakönnun var unnin í tengslum við hverfisskipulag 
borgarhluta 3 – Hlíðahverfi. Húsakönnun mun verða unnin 
fyrir eftirfarandi byggingar sem liggja innan svæðisins.  
 
Sjómannaskóli Íslands 1943-45 (Tækniskóli Íslands). 
Friðaður af menntamálaráðherra 19. Maí 2008 samkvæmt 1. 
Mgr. 3. Gr. Laga um húsafriðun, nr. 104/2001. Friðun nær til 
ytra borðs hússins. Arkitektar eru Sigurður Guðmundsson og 
Eiríkur Einarsson.  
 
Aðrar sérhæfðar byggingar sem tengjast skólanum. 
Verkstæðisbygging frá 1964, spennistöð  frá 1954 
og véla- og tækjasalur frá 1992. 
  
Námsmannaíbúðir byggðar 2004,  hönnun: Arkís.  

Eftirfarandi fornleifar eru merktar innan svæðisins 

og koma fram í Byggðakönnun fyrir Hlíðahverfi. 

  9-29  Stakkstæði /fiskreitur frá 1920. 

  5-513 Vatnstankar á Rauðarárholti frá 

1915. 

  9-28  Náma frá 1913. 

  



LÝSING Á UMHVERFI OG STAÐHÁTTUM – NÚVERANDI ÁSTAND 

 
Deiliskipulagssvæðið 

Hlíðar, Holt, Norðurmýri – Borgarhluti 3 í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 – 2030 skiptist í þrjú 

gamalgróin hverfi. Að mestu leyti er um að ræða íbúðabyggð, sem byggðist upp að mestu leyti á 

eftirstríðsárunum, eða um og eftir 1955.  

Sjómannaskólareiturinn á Rauðarárholti tilheyrir svæði með byggingar sem hafa yfir að búa 

fjölbreytta starfsemi, s.s. mennta- og menningarstofnanir, samfélagsþjónustu og íbúðir fyrir 

námsmenn.  

Eitt af megin kennileitum reitsins er án efa Sjómannaskólinn, eða Tækniskólinn eins og hann kallast í 

dag. Skólinn var fullbyggður árið 1945. Hann trónir efst á holtinu og turninn sést hvaðanæva að. 

Sigurður Guðmundsson og Eiríkur Einarsson húsameistari teiknuðu hús Sjómannaskólinn við 

Háteigsveg.  Árið 2003 tók Menntafélagið ehf. við rekstri skólans og starfar hann nú sem 

Tækniskólinn.  

Áberandi kennileiti á svæðinu (ekki innan reitsins) er Háteigskirkja, hönnuð af Halldóri Jónssyni 

arkitekt.  

Önnur merk kennileiti eru vatnsgeymar sem staðsettir sunnarlega á reitnum við Háteigsveg. Þeir 

tengjast sögu vatnsveitu og brunavarna í Reykjavík. Eldri geymirinn reistur árið 1915 en sá yngri 

árið 1930. Geymarnir eru nú niðurgrafnir og mynda hóla í landslaginu.  

Vestan við geymana er listaverk eftir Sigurjón Ólafsson, „Saltfisköflun“, sem reist var árið 1935.  

 



Minnisblað frá Snorra Sigurðssyni hjá skrifstofu umhverfisgæða.  

Í þeirri greiningu á svæðinu sem fram kemur í minnisblaðinu kemur eftirfarandi fram:  

•  „Ljóst er að sum svæði innan reitsins hafa meira gildi en önnur með tilliti til náttúrufars og útivistarmöguleika. Norðvesturhornið 

skorar hæst og skynsamlegt væri að vernda það a.m.k. að hluta til og skilgreina það betur sem hverfisgarð eða dvalarsvæði með 

minniháttar inniviðum svo sem bekkjum. Einnig mætti styrkja göngustíginn sem liggur þar um. Á eystri reitnum við Vatnshól er einnig 

ástæða til að skilgreina svæði til að halda í sem dvalarsvæði og er trjálundurinn í norðausturhorninu sennilega heppilegastur fyrir 

slíkt. Horfa þarf einnig til þess hvernig nýta má náttúrulega gróðurþekju innan byggingarlóða, sérstaklega trjágróður“.   

• Tryggja þarf við skilgreiningu lóða og gerð hönnunarskilmála að unnið sé sem mest að því að viðhalda gróðri með grænum 

innviðum og þar er alla jafna skynsamlegt að reyna að halda í núverandi gróður eins og mest er og/eða bæta við nýjum gróðri 

bæði á einkalóðir og borgarland“. 

• „Í stefnu Reykjavíkurborgar um Græna netið er gert ráð fyrir mikilvægri grænni tengingu frá Klambratúni til norðurs og austurs í átt 

að Laugardal. Mikill skortur er á opnum grænum svæðum á þessari leið og Stýrimannaskólareiturinn því mikilvægur í þessu 

samhengi“. 

• Mikilvægt er samkvæmt ofangreindu að halda í þá hluta sem verðmætastir þykja m.t.t. útivistar, fjölbreyttrar gróðurþekju og 

þjónustu vistkerfa,  og staðsetja byggingar með tilliti til þeirra, auk þess að varðveita hluta svæðisins fyrir gönguleiðir, minni 

dvalarsvæði og grænar tengingar.  

 
Niðurstaða:   
Svæðið hefur mikið útivistargildi sem æskilegt er að tekið verði tillit til við 
uppbyggingu og þróun svæðisins.  



Landslag og hæðir húsa 



Ný íbúðabyggð -  



SAMRÁÐS- OG UMSAGNARAÐILAR  

 

• Skipulagsstofnun 

• Hverfisráð Hlíða 

• Minjastofnun Íslands 

• Borgarsögusafn Reykjavíkur 

• OR/Veitur 

• Tækniskólinn 

• Háteigskirkja 

   

Eftirfarandi deildir og svið Reykjavíkurborgar: 

 Samgöngudeild umhverfis- og skipulagssviðs 

 Deild framkvæmda og viðhalds 

 Heilbrigðiseftirlitið 

 Deild náttúru og umhverfisgæða hjá umhverfis- og skipulagssviði 

 Borgarsögusafn 

 



SKIPULAGSFERLIÐ  
 
Tímasetning helstu verkáfanga og kynninga fyrir almenning:  
 
Okt /nóv 2017  Lýsingin samþykkt til auglýsingar í umhverfis- og skipulagsráði og  
  samþykkt í borgarráði og í framhaldinu gerð aðgengileg á vef Reykjavíkurborgar.  
Nóvember 2017 Lýsing send til umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra   
  umsagnaraðila sem eru skilgreindir hér að framan. 
Nóv /jan 2017 Deiliskipulagstillaga í vinnslu.  
Jan /feb 2018 Drög að deiliskipulagi tilbúin til kynningar. 
Febrúar 2018 Deiliskipulagstillaga afgreidd og samþykkt til kynningar á fundi  
  umhverfis- og skipulagsráðs og í Borgarráði. 
Febr /mars 2018  Deiliskipulagstillaga kynnt og auglýst.  Opinn fundur/ opið hús. 
Mars - apríl 2018 Athugasemdum svarað og svörin afgreidd í umhverfis- og   
  skipulagsráði og í borgarráði.   
Maí 2018  Tillaga send Skipulagsstofnun. 
Maí / júní 2018 Tillaga auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. 
  
Gert er ráð fyrir að lýsing þessi verði kynnt almenningi og hagsmunaaðilum í formi auglýsingar ásamt því 
að lýsingin mun liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar og vera aðgengileg á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar:  
http://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu 

 

http://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu
http://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu
http://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu
http://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu
http://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu


Lögð fram umsókn skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar, mótt. 28. september 2017, varðandi 

breytingu á deiliskipulagi fyrir Háaleitisskóla, Hvassaleiti að Stóragerði 11A. Í breytingunni felst að 

ný stæði fyrir hreyfihamlaða verða útbúin við aðalinngang skólans og gert er ráð fyrir að önnur 

bílastæði (alls 32 stæði) verði færð innan skólalóðar í suðvesturhorn lóðarinnar með nýrri 

aðkomu frá Brekkugerði,samkvæmt uppdr. Hornsteina arkitekta ehf., dags. 9. nóvember 2017. 

 
Samþykkt að auglýsa framlagða tillögu, skv. 1. mgr. 41. gr. sbr. 1. mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 

123/2010. 

Vísað til borgarráðs. 

Úr gerðabók umhverfis- og skipulagsráðs 15. nóvember 2017 

Háaleitisskóli, Hvassaleiti, breyting á deiliskipulagi 





Markmið 

• Endurbæta aðkomu að skólanum og tryggja almennt 
öryggi nemenda, starfsmanna og annarra vegfaranda; 
að, frá og innan lóðar 

• Skilja að umferð og leik 
• Færa núverandi bílastæði til innan lóðar með aðkomu 

frá Brekkugerði 
• Gera núverandi bílastæði að leiksvæði nemenda með 

áherslu á íþrótta- þrek og þrautaleiki  
• Bæta aðkomu hreyfihamlaðra og tryggja bilastæði 

fyrir þá 
• Skoða sérstaklega aðkomu bíla með aðföng að 

eldhúsi, neyðarbíla og sorphirðu 



Markmið 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030  
Hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar 2015-2020 

 Leggur undirstöðu að hvetjandi umhverfi sem 
styður við hjólreiðar almennings svo Reykjavík 
verði betri hjólaborg 

 Samkvæmt markmiðum þessara sáttmála er gert 
ráð fyrir reiðhjólastæðum við grunnskóla 
borgarinnar sem nemur 20% fjölda nemenda, 
kennara og annarra starfsmanna við skólann - þar 
af helmingur stæða verði yfirbyggð 

 



HELSTU BREYTINGAR 

• Deiliskipulag Háaleitisskóla/Hvassaleiti er 
stækkað og nær nú að Brekkugerði til suðurs:   

• Ný stæði fyrir hreyfihamlaða verða útbúin við 
aðalinngang skólans og aðkoma annarra sérbíla 
verður áfram um sundið frá Stóragerði  

• Gert er ráð fyrir að önnur bílastæði, alls 32 
stæði, verði færð innan skólalóðar í 
suðvesturhorn lóðarinnar með nýrri aðkomu frá 
Brekkugerði 

• Fjöldi bílastæða á skólalóðinni helst óbreyttur   

 





Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar, dags. 22. júní 2017, þar sem stofnunin telur svör 

skipulagsfulltrúa við framkomnum athugasemdum ófullnægjandi. Einnig gerir stofnunin 

athugasemd við að deiliskipulagsbreytingunni fylgir engin úttekt á hugsanlegum umhverfisáhrifum 

skv. gr. 5.4. í skipulagsreglugerð. Erindinu var vísað til meðferðar skrifstofu sviðsstjóra og er nú 

lagt fram að nýju. Einnig er lagt fram skuggavarp KRark, dags. 15. ágúst 2017 og umsögn 

skipulagsfulltrúa dags. 1. september 2017. 

 
Umsögn skipulagsfulltrúa dags. 1. september 2017 samþykkt.  

Vísað til borgarráðs. 

Úr gerðabók umhverfis- og skipulagsráðs 22. nóvember 2017 

Hólavað 63-71, breyting á deiliskipulagi 







 
 
 

Í upphafi var erindið samþykkt í borgarráði þann 1. júní og fór síðan til vinnslu í skipulagsstofnun sem sendi svo 
athugasemd.  Erindið, sem var samþykkt á fundi umhverfis og skipulagsráðs þann 6. september 2017, gleymdist 
að vísa til borgarráðs.   

Þetta er ekki stórmál, athugasemd frá skipulagsstofnun og búið að yfirfara og samþykkja nýja 
umsögn.   Uppfærðir uppdrættir voru núna fyrst að berast en þá kemur þetta í ljós. 

 



umsögn 









Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju umsókn THG Arkitekta ehf., mótt. 29. júní 2017, 

varðandi breytingu á deiliskipulagi Landsímareits. Breytingin felst í megin atriðum í því að 

borgarlandinu/lóðinni á milli lóðanna Vallarstrætis 4 og Aðalstrætis 7 er skipt upp á milli þeirra og 

lóðirnar stækkaðar sem því nemur og að leyfilegt verður að fjarlægja viðbyggingu frá 1967 við 

Landsímahúsið/Thorvaldsensstræti 6 og byggja hana í sömu mynd. Einnig er fallið frá kröfu um 

að opna skuli samkvæmissal (Nasa) út í Vallarstræti, bætt við skilmálum um bílastæði, ásamt 

ýmsum smærri breytingum og lagfæringum. Engar breytingar eru gerðar á stærðum og hæðum 

húsa og húshluta aðrar en núverandi kjallara Vallarstrætis 4 er bætt við, samkvæmt uppdr. THG 

Arkitekta ehf., dags. 3. júlí 2017. Tillagan var auglýst frá 4. ágúst 2017 til og með 21. september 

2017. Eftirtaldir aðilar sendi inn athugasemdir: Steinunn Steinars, dags. 24. ágúst 2017, Guðrún 

Helgadóttir, dags. 5. september 2017, Ragnhildur Benediktsdóttir f.h, Kirkjugarðaráðs, dags. 8. 

september 2017, Marínó Þorsteinsson f.h. Sóknarnefndar Dómkirkjunnar, dags. 11. september 

2017, Bolli Héðinsson, dags. 14. september 2017, Helgi Þorláksson f.h. BIN hóps, dags. 

13.september 2017 og Ragnar Aðalsteinsson hrl. f.h. 5 aðila, dags. 21.. september 2017. Að 

loknum athugasemdarfresti barst athugasemd frá Gylfa Kristinssyni f.h. stjórnar Laugardalsættar, 

dags. 17. október 2017. Einnig er lögð fram umsögn Minjastofnunar Íslands, dags. 15. september 

2017, umsögn Borgarsögusafns Reykjavíkur, dags. 6. október 2017 og  drög að 

fornleifaskráningu mótt. 19. október 2017. Einnig er lögð fram umsögn  skipulagsfulltrúa dags. 27. 

október 2017 

Úr gerðabók umhverfis- og skipulagsráðs 8. nóvember 2017 

Kvosin, Landsímareitur, breyting á deiliskipulagi 



Samþykkt með þeim breytingum sem fram koma í umsögn skipulagsfulltrúa dags. 27. október 

2017.  

 

Umhverfis- og skipulagsráð bókar: 

,,Umhverfis- og skipulagsráði þykir mikilvæg sú umhyggja fyrir almannarými, minjum og sögu 

Reykjavíkur sem birtist í athugasemdum við deiliskipulagsbreytingar á Landsímareit. Á hitt er 

hins vegar að líta að deiliskipulagið í heild sinni endurspeglar og tekur fullt mið af fyrri 

niðurstöðu um vernd húsa á reitnum og fyrir liggur eftir fornleifarannsókn, sem ekki er að fullu 

lokið, að gera má ráð fyrir að minjum um byggð eða greftrun á reitnum verði ekki raskað frekar 

en orðið er vegna byggingarframkvæmda sem þar standa fyrir dyrum. Eftir sem áður þarf að 

gæta fyllstu varúðar við þær framkvæmdir allar í góðu samráði við Minjastofnun og 

borgaryfirvöld. Loks er minnt á að ákveðið hefur verið að halda samkeppni um torgið yfir 

Víkurgarði og að þar verði haldið á lofti minningu garðs og kirkju sem þar stóð um aldir." 

 

Sverrir Bollason víkur af fundi undir þessum lið.  

 

Vísað til borgarráðs.  



Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju umsókn THG Arkitekta ehf., mótt. 29. júní 2017, varðandi breytingu á deiliskipulagi 
Landsímareits. 
 
Breytingin felst í megin atriðum í því að borgarlandinu/lóðinni á milli lóðanna Vallarstrætis 4 og Aðalstrætis 7 er skipt upp á milli 
þeirra og lóðirnar stækkaðar sem því nemur og að leyfilegt verður að fjarlægja viðbyggingu frá 1967 við 
Landsímahúsið/Thorvaldsensstræti 6 og byggja hana í sömu mynd. Einnig er fallið frá kröfu um að opna skuli samkvæmissal (Nasa) 
út í Vallarstræti, bætt við skilmálum um bílastæði, ásamt ýmsum smærri breytingum og lagfæringum. Engar breytingar eru gerðar 
á stærðum og hæðum húsa og húshluta aðrar en núverandi kjallara Vallarstrætis 4 er bætt við, samkvæmt uppdr. THG Arkitekta 
ehf., dags. 3. júlí 2017. 
Tillagan var auglýst frá 4. ágúst 2017 til og með 21. september 2017. 

Kvosin, Landsímareitur, breyting á deiliskipulagi  



















Megin atriði athugasemdanna eru: 
• Mótmælt er byggingu hús aðlægt Kirkjustræti þar sem áður var að hluta til 

kirkjugarður og að þar geti verið kjallari, m.a. þar sem þar var kirkjugarður 
og það þrengi að svæðinu og auki skuggavarp. 

 
• Dregið er í efa réttur Reykjavíkurborgar til þess að setja fram slíka stefnu, 

m.a. lítur sóknarnefnd Dómkirkjunnar svo á að hún fari með umsjá 
Víkurgarðs fyrir hönd kirkjunnar. 

 
• Mótmælt er að hin forni kirkjugarður eigi að verða fjölnota 

almenningsgarður með yfirbragði torgs. 
 

• Minnt er á að fornleifar séu/geti verið á svæðinu. 



















 


