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Reykjavík 22. janúar 2021 / IJBG 

 
  
 

UMSÖGN 
 
Varðar:  Langagerði 22 - athugasemdir og svör 
 
Að lokinni grenndarkynningu er lagt fram að nýju erindi frá afgreiðslufundi byggingarfulltrúa frá 20. 
október 2020 þar sem sótt er um leyfi til þess að bæta við tveimur kvistum á norður- og suðurhlið 
ásamt svölum og stiga niður í garð á 1. hæð í fjöleignarhúsi á lóð nr. 22 við Langagerði. Erindi var 
grenndarkynnt frá 3. nóvember 2020 til og með 1. desember 2020. Eftirtaldir sendu athugasemdir: 
Kristján Brynjar Bjarnason og Björg Valgeirsdóttir dags. 1. desember 2020. Erindinu var vísað til 
umsagnar verkefnisstjóra á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 4. desember 2020 og er nú lagt 
fram að nýju. 
Erindi fylgir afrit af eldri teikningum samþykktum 27. nóvember 1980 og fyrirspurnarteikningum 
dags. 24. apríl 2019. umboð eigenda íbúðar 01-0101 dags. 23. september 2019 og samþykki 
meðlóðarhafa áritað á A3 afrit af teikningum A-100 - A-101 dagsettum 3. september 2019. 
 
 
Tillagan var grenndarkynnt frá 3. nóvember 2020 til og með 1. desember 2020.  
 
Eftirtaldir sendu athugasemdir: 
Kristján Brynjar Bjarnason og Björg Valgeirsdóttir dags. 1. desember 2020. 
 
Almennt ganga athugasemdirnar út á: 
 

 Röskun á annars heilsteyptu byggðarmynstri Smáíbúðarhverfisins. 

 Óeðlileg stærð hússins á lóð nr. 22 við Langagerði í samanburði við önnur hús í götunni. 

 Ítrekuð stækkun á húsinu á lóð nr. 22 við Langagerði allt frá 6. áratugnum. 

 Væntingar lóðarhafa lóðar nr. 24 um lágmarks breytinga í annars fullbyggðu grónu hverfi. 

 Aukið skuggavarp og skert friðhelgi sökum nýrra kvista og nýrra svala auk nýrra svalahurða.  
 
Efnislega eru athugasemdir eftirfarandi: 
 
Farið er fram á þá kröfu að umræddu erindi / byggingarleyfi eigenda Langagerðis nr. 22 verði 
alfarið hafnað. 
 
 

1. Saga Smáíbúðahverfisins er saga minni einbýlishúsahverfa og heldarsvipur hverfsins býður 
ekki upp á að hús dreifi svo mjög úr sér eins og í tilfelli Langagerðis nr. 22: 

 
o Það verður að stöðva þessa þróun stækkana og breytinga á fasteigninni 
o Eigendur íbúða í fasteigninni get ekki vænst þess að fá í sífellu að stækka fasteign 

sína á kostnað annara eigna í götunni, einkum Langagerðis nr. 24 nú. 
 
Þessi þróun á breytingum á húsinu er verulega á skjön við sögu og upprunalega lýsingu 
hverfisins. 
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Svar: Við málsmeðferð þessa hefur embætti skipulagsfulltrúa leitast við að beita meðalhófi 
við afgreiðslu málsins, þ.e. reynt að koma til móts við eindregnar óskir eiganda Langagerðis nr. 22, 
ekki minnst eiganda rishæðar vegna nýrra þakkvista við að breyta útliti hússins eftir eigin þörfum. 
Embættinu er viss vandi á höndum, að standa vörð um eiginhagsmuni lögmætra eiganda húseigna 
annarsvegar og hinsvegar gæta hagsmuna heildarinnar, næstu nágranna og íbúa, auk þess að huga 
að byggingararfinum. Húseigendur horfa misjöfnum augum á verðmæti fasteigna sinna rétt eins og 
þeir eru margir. Gildismat hverfist allt frá heildaryfirbragði og byggðarmynstri næsta nágrennis til 
þrengri eiginhagsmuni þegar leitast er við að reyna stækka og auka verðmæti fasteignarinnar. Það er 
hinsvegar hlutverk skipulagsfulltrúa að ákvarða og sætta mismunandi sjónarmið. Þá umleitan má 
lesa úr fyrri umsögnum skipulagsfulltrúa á fyrri stigum, allt þar til reynt var á grenndarkynningu. 
 
Skipulagsfulltrúi gerði í tvígang athugasemdir við erindið með umsögnum dags. 26.04.2019 og 
18.10.2019. Í niðurlagi umsagnar frá 26. apríl stendur: 
 

Þegar á heildina er litið leggst embætti skipulagsfulltrúa ekki gegn endurbótum sem taka mið 
af eðli og sérkennum hverfsins. En umhverfi Gerðanna er vandmeðfarið og því miður er 
nokkuð um misheppnaða seinni tíma viðbætur, t.a.m. kvisti. Á þaki húss við Langagerði nr. 22 
hvíla nú þegar nokkrir kvistir, bæði með miðmæni og með svokölluðum hafnarfjarðarbrag 
(skúrkvistar). 
 
Samkvæmt uppdráttum hönnuða er gert ráð fyrir tveimur nýjum kvistum fyrir miðju þaki í 
beinni línu við fyrrnefnda hafnarfjarðarkvisti, 2,34 m að breidd. Í ljósi fjölda núverandi kvista 
og breidd þeirra virðist ljóst að ekki er rými / pláss fyrir nýja kvisti á þakinu ef mið er tekið af 
skilmálum deiliskipulags fyrrgreinds Teigagerðisreits og eins almennra leiðbeininga 
embættisins. 
 
Í ljósi þrengsla / lágrar salahæðar riss leggur embættið til að hönnuður skoði útfærslu á 
innfeldum svölum á suðurhlið af sömu breidd og nýr kvistur.  
Embættið leggst ekki gegn hófsamri og smekklega útfærðri útfærslu á svölum af miðhæð 
ásamt tröppum niður í bakgarð á austurhlið húss. 

 
Samkæmt athugasemdum er ljóst að nýjir kvistir á risþaki er veigamikið álitamál, m.a. með tilliti til 
heildaryfirbragðs Smáíbúðahverfisins. Annað veigamikið atriði eru nýjar svalir ásamt nýjum 
svaladyrum á norðurhlið hússins sem lóðarhafar á lóð nr. 24 telja að brjóti verulega á friðhelgi sinni 
samkvæmt athugasemdum (sjá neðar í umsögn). 
 
Samkvæmt fyrri uppdráttum var gert ráð fyrir nýjum svölum og svalardyrum á austurgafli hússins, 
þ.e. baklóð, og gerði skipulagsfulltrúi ekki skipulagslegar athugasemdir við þá ráðagerð samanber 
umsagnir skipulagsfulltrúa sem minnst var á að ofan. Seinna í ferlinu kom í ljós að samþykki 
meðlóðarhafa var dregið til baka á þessari útfærslu þar sem svalir myndu skaga yfir kjallaraglugga og 
þar með draga úr birtustigi kjallaraíbúðar. 
 
Í þriðju umsögn skipulagsfulltrúa dags. 18. september 2020 var fallist á að grenndarkynna 
byggingarleyfisuppdrætti samkvæmt leiðbeiningum skipulagsfulltrúa. Rétt er að árétta að 
skipulagsfulltrúi tók hvergi í umsögnum sínum faglega afstöðu til svala og svaladyra á norðurhlið 
hússins enda kom sú útfærsla inn á uppdrætti rétt fyrir grenndarkynningu á byggingarleyfi. 
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Langagerði nr. 22. Grunnmyndir aðalhæðar t.v. og rishæðar t.h. - uppfærðir aðaluppdrættir 
dags. 02.9.2020, vísað frá byggingarfulltrúa 20. október 2020 til skipulagsfulltrúa. 
 

 
Langagerði nr. 22. Sneiðmyndir A, B og C - uppfærðir aðaluppdrættir dags. 02.9.2020, vísað frá 
byggingarfulltrúa 20. október 2020 til skipulagsfulltrúa. 
 
 

2. Óhófleg stærð hússins á lóð nr. 22 við Langagerði sem er í miklu ósamræmi við 
byggðamynstur Smáíbúðahverfisins: 
 
Upprunalegur grunnflötur húsa á svæðinu var yfirleitt á bilinu 80 – 100m2. Veitt var leyfi 
1952 fyrir 80m2 einbýlishúsi með geymslurisi og niðurgröfnum kjallara sem var í fullu 
samræmi við götumyndina (botnlangann). Gólfplata á aðalhæð hússins er nokkuð hærri en 
samkvæmt  
 
upprunalegum teikningum. Á teikningum frá 1959 má sjá hækkun á mæni hússins og nýja 
kvisti á norður- og suðurhlið hússins sem markar upphaf stækkunarsögu hússins. 
Umtalsverð stækkun á húsinu í austurátt var samþykkt árið 1967 sem gerði húsið 
„risavaxið“ og enn seinna meir „tröllvaxið“ samanborið við hús í nágrenninu. 
 
Á fundi byggingarnefndar 27. júlí 1967 voru breytingum á þakformi synjað, þ.á.m. nýjum 
kvistum á norðurhlið hússins, mjög sambærilegum þeim sem nú eru lagðir til. Í nóvember 
1990 voru samþykktar breytingar á rishæð hússins þar sem virðis gert ráð fyrir öðru en 
svefnherbergjum og geymslum á rishæðinni og þess í stað íbúðarhúsnæði með 
baðherbergi og eldhúsi. Í júní 2003 voru samþykktir kvistir á rishæð austan megin við 
miðju hússins þar sem líkindi má sjá á þeirri tillögu sem var synjað árið 1967. 
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Húsið hefur vaxið úr 80m2 einbýlishúsi yfir í háreist 296,8m2 „fjölbýlishús“ með þremur 
eignarhlutum á þremur mismunandi fastanúmerum. Virðast teikningarnar að húsinu í raun 
hafa verið „hvítþvegnar“ á milli þess sem ný byggingarleyfi voru veitt. Útkoman var hús 
sem er engan veginn í takti við önnur hús í botnlanganum sem endaði miklum mun hærra 
og stærra en upprunalega var gert ráð fyrir. 

 
Svar: Einn helsti ókostur núverandi rishæðar er sá að eystri hlutinn er í raun geymsluloft með 

lítilli lofthæð, þ.e. risið er ekki portbyggt eins og venja er með risíbúðir. Fljótlegasta og jafnframt 
ódýrasta lausnin á að auka við rýmið er að hlaða kvistum á þakið. Í umsögn skipulagsfulltrúa dags. 
26. apríl 2019 við erindi lóðarhafa vegna þakbreytinga / fjölgun kvista, var komið inn á yfirbragð 
byggðar og byggðarmynsturs í Gerðunum / Smáíbúðahverfinu sem vert er að endurtaka: 
 

Byggðin í Gerðunum sem gengur jafnan undir nafninu Smáíbúðahverfið er heilsteypt og 
fastmótuð. Íbúðarhúsin eru jafnan stakstæð og voru að mestu leyti reist á 6. áratug liðinnar 
aldar. Sterkur heildarsvipur er á þessum hverfishluta sem jafnframt er mjög gróðursæll og 
eftirsóttur til búsetu. Smáíbúðarhúsin í Gerðunum voru byggð af efnaminna fólki á tímum 
strangrar fjárfestingarhömlunar á húsbyggingum og því mismikið lagt í húsin eftir atvikum 
sem voru fyrir vikið gjarnan stækkuð í áranna rás. Mikil efnahagsumsvif og almenn velmegun 
undir lok stríðsins settu mark sitt á byggingarstíl Reykjavíkur, þ.á.m. byggðina í Gerðunum 
þar sem húsbyggjendur nýttur sér gjarnan flest allt brúklegt til efniviðar. Húsraðirnar við 
Bakkagerði, Breiðagerði, Grundargerði, Hlíðargerði og Mosgerði, endurspegla líkt og 
Langagerði á sinn auðmjúka hátt sérlega vel einn anga íslenskrar byggingarlistar 
eftirstríðsáranna meðan hreinstefnuviðhorf módernisma gætti í öðrum efnameiri 
borgarhverfum. 

 
Það má því með nokkrum rétti segja að ákveðin hefð sé fyrir viðbætum og viðbyggingum í þessu 
merkilega íbúahverfi, Gerðunum. Hinsvegar er ljóst að ekki er hægt að bæta stöðugt og eilíflega við 
húsin, og þá afstöðu má vel lesa í umsögnum skipulagsfulltrúa. Meðalnýtingarhlutfall af brúttó-
fermetrafjölda í Langagerði nr. 2-20, og 24-26 er NHL 0,33, en núverandi meðalnýtingarhlutfall á lóð 
nr. 22 er tvöfalt hærra eða NHL 0,67. Í umsögninni kom einnig fram fagleg afstaða skipulagsfulltrúa: 
 

Í næsta nágrenni er í gildi deiliskipulag yfir Teigagerðisreit (samþ. 7.1.2003). Í skilmálahluta 
skipulagsins er gert ráð fyrir að hver kvistur skuli aldrei ná yfir meira en 1/3 af mænislengd 
þakflatarins og skal efri brún kvists vera minnst 100 mm neðan mænis aðalþaks. 
Þegar á heildina er litið leggst embætti skipulagsfulltrúa ekki gegn endurbótum sem taka mið 
af eðli og sérkennum hverfsins. En umhverfi Gerðanna er vandmeðfarið og því miður er 
nokkuð um misheppnaða seinni tíma viðbætur, t.a.m. kvisti. 
 
Á þaki húss við Langagerði nr. 22 hvíla nú þegar nokkrir kvistir, bæði með miðmæni og með 
svokölluðum hafnarfjarðarbrag (skúrkvistar). Samkvæmt uppdráttum hönnuða er gert ráð 
fyrir tveimur nýjum kvistum fyrir miðju þaki í beinni línu við fyrrnefnda hafnarfjarðarkvisti, 
2,34 m að breidd. Í ljósi fjölda núverandi kvista og breidd þeirra virðist ljóst að ekki er rými / 
pláss fyrir nýja kvisti á þakinu ef mið er tekið af skilmálum deiliskipulags fyrrgreinds 
Teigagerðisreits og eins almennra leiðbeininga embættisins. 
 
Í ljósi þrengsla / lágrar salahæðar riss leggur embættið til að hönnuður skoði útfærslu á 
innfeldum svölum á suðurhlið af sömu breidd og nýr kvistur. 
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Við fyrstu yfirsýn leikmanna mætti helst ráða að engar fastar reglur gildi um kvisti í hverfinu. Í því 
samhengi er þó hönnuðum ekki frekar en lóðarhöfum í sjálfsvald sett hvernig þeir haga 
kvistbyggingum og þakbreytingum eins og ráða má af umsögnum skipulagsfulltrúa. 
 

 
Lóðamörk Langagerðis nr. 24 til vinstri og nr. 22 til hægri. Nýjar svalir og svaladyr kæmu fyrir enda 
innkeyrslunnar í 1,4 metra hæð ofan á hellulagða stétt. 
 
Ljóst er að aðalhæð hússins nr. 22 við Langagerði (til hægri á mynd) situr hærra miðað við næstu hús, 
t.a.m. nr. 24 (til vinstri á myndinni) enda íbúð í kjallaranum. Ljóst má vera að nýjar svalir og nýjar 
svaladyr á norðurvegg munu svífa vel yfir skjólvegg við lóðarmörk nr. 24. 
Skipulagsfulltrúi tekur ekki afstöðu til hvort „hvítþvottur“ hafi átt sér stað í langri byggingarsögu 
hússins á lóð nr. 22 við Langagerði. Bent er á skilmálaeftirlit byggingarfulltrúa í því sambandi. 
 

3. FRIÐHELGI - SVALIR OG SVALAHURÐ – NÝR KVISTUR: 
 
Samkvæmt athugasemdum telja lóðarhafar lóðar nr. 24 sig hafa haft réttmætar væntingar 
til þess að stækkunarsögu hússins við Langagerði nr. 22 væri lokið við kaup á eigin húseign 
á lóð nr. 24. Miðað við götumyndina máttu þau treysta því að það yrði ekki heimilaðar 
frekari stækkanir á húsinu. Þrátt fyrir að einstaka eignarhlutar í fasteigninni séu ekki 
sérlega stórir, máttu eigendurnir ganga að því að þeir voru að kaupa fasteignir í 
Smáíbúðahverfinu í Reykjavík og gætu ekki gert ráð fyrir því að fá að stækka eignina frekar 
út fyrir heildarmynd hverfisins og botnlangans, þvert á hagsmuni nærliggjandi íbúa. 
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Lóðarhafar á lóð nr. 24 máttu jafnframt gera ráð fyrir því að gluggalaus bílskúr yrði reistur 
nálægt (við) á lóð nr. 22 og við lóðarmörk Langagerðis nr. 24, en ekki að stórar svalir í ca. 
1,5 metra hæð yrðu reistar út að garði þeirra vegna brunavarna, með nýrri svalahurð með 
útsýni yfir skjólvegg á lóðarmörkum beint yfir garðinn. Þau máttu treysta því að kvisturinn 
sem nú er óskað eftir að verði samþykktur yrði ekki byggður enda var samkonar 
breytingum synjað af hálfu borgarinnar árið 1967. 
 
Vegna þess hversu mikið húsið var hækkað (sjá athugasemd nr. 1) er útsýni frá 
eignarhlutanum í Langagerði nr. 22 nánast ótakmarkað yfir lóðina og inn í hús lóðarhafa á 
lóð nr. 24. Það veldur því að nú þegar finnst þeim óþægilegt að draga gardínur frá gluggum 
sunnanmegin í húsinu. Friðhelgi íbúa í Langagerði nr. 24 myndi því versna töluvert við 
þessar stækkanir. Þau njóta sín einna helst við útiveru austan meginn við húsið í garðinum 
þar sem útsýni frá Langagerði nr. 22 er hvað minnst. Á þeim stað hafa þau séð fyrir að setja 
stóran pall og heitan pott þegar tími og efni leyfa. Yrðu þessar breytingar samþykktar 
myndi þetta gjörsamlega kollvarpa þeim hugmyndum, þau myndu einfaldlega ekki njóta 
þessa svæðis eins og í dag. 
 
Yrðu svalahurð og svalir 1,6 m að breidd samþykkgar fengju eigendur á aðalhæð hússins í 
Langagerði nr. 22 að endingu fullt útsýni yfir garð lóðarhafa á lóð nr. 22, ekki aðeins 
innandyra í gegnum svalahurðina heldur einnig utandyra á svölunum sjálfum. Er breytinga-
tillögunni því jafnframt mótmælt á þeim grunni að það gengi verulega gegn 
eignarréttindum þeirra yrði hún samþykkt. 

 
Svar: Við skoðun á aðstæðum á vettvangi í upphafi árs er ljóst að nýjar svalir ásamt nýjum 

svaladyrum munu hafa umtalsverðar breytingar til hins verra fyrir lóðarhafa nr. 24, og áhyggjur af 
friðhelgi samkvæmt athugasemdum vel skiljanlegar. Lóð nr. 22 liggur að meðaltali um einum metra 
ofar í landinu en lóð nr. 24 auk þess sem hæðakóti aðalhæðar liggur ofar, eins og áður hefur komið 
fram (sjá mynd að neðan), en almennt gerist í hverfinu. 
 
Alvarlegar umkvartanir lóðarhafa nr. 24 eiga við rök að styðjast. Enn skal áréttað að skipulagsfulltrúi 
tók hvergi í umsögnum sínum faglega afstöðu til nýrra svala og nýrra svaladyra við norðurhlið 
hússins. Af myndum af vettvangi má hinsvegar ráða að nýjar svalir ásamt nýjum svaladyrum fari best 
á fyrri stað, þ.e. austan við húsið þar sem hin nýja aðstaða er vel í skjóli frá næstu nágrönnum. 
Lóðarhafar geta hinsvegar vel notið útiveru í garðinum norðanmegin á núverandi stétt / grunni 
bílskúrs sem hefur verið gengið frá með stétt, þar sem skjólveggur á lóðarmörkum byrgir sýn inn í 
garð nágranna á lóð nr. 24. Ef nýjum svölum ásamt svaladyrum hafi verið ætlað undir neyðarútgang / 
flóttaleið, þá má koma fyrri flóttaleið úr íbúðinni með einfaldari hætti á austurhlið. 
 

4. Fasteignin að Langagerði nr. 22 er það há að hún skyggir verulega á lóð nr. 24 stóran hluta 
dags og gnæfir yfir nærliggjandi hús og lóðir í grenndinni. Ekki er útilokað að þær 
breytingar sem eru lagðar til auki á þessa skuggamyndun. 

 
Svar: 
Ekki er ljóst hvort aukið skuggavarp hefði ríkjandi eða víkjandi áhrif miðað við núverandi horf. 
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Til vinstri: séð úr garði nr. 24 að húsi nr. 22. Til hægri: lóðamörk ásamt hellulagðri stétt við nr. 22. 
 
 
 
 
Niðurstaða: 
 
Í ljósi athugasemda er ekki fallist á nýjan sólpall og nýjar svaladyr á norðurhlið hússins. Ekki er fallist á 
nýjan kvist á norðurhlið húss. Fallist er á byggingu nýs kvists á suðurhlið samkvæmt 
grenndarkynntum uppdráttum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur  
Ingvar Jón Bates Gíslason, arkitekt 
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H6r me6 sendist ritskrift rir ger6ab6k skipulagsfulltrua I g. okt6ber 2019 var6andieftirfarandi m6l.

I,angagerdi22
A embettisafgrei6slufundi skipulagsfulltrua 4. okt6ber 2019 varlagt fram erindi fr6afgrei6slufundi byggingarfulltrua da t. ottou er 2ol9 parsem sott er um leyfi til pess a6bata vi6 tveimur kyi:,:3 6 nor6ur- og su6urhli6 asamt ,*,tu* og stiga ni6ur i gar6 6 r.hE6 i ficileignarhrisi ri 166 nr.22vi6 Iiangager6i. Erindinu var visa6 til me6fer6ar hj6

ffiffim'i;: "* 
er nri lagt fram a6 nvju alamt ";.0r, r*puragsfurrtrria dags. 18.

Erindi fylgir afrit af eldri teikningum sampykktum 27. n6vember l9g0 og
flrrirspurnarteikningum-du-gr, 241aprilioi2 umbo6 "ig;; ibri6ar 0r-0I0I dags. 23.september 2019 ogsampykki me6l66arhafa 6rita6 a aiurriiaf teikningum A-100 _A-l0l dagsettum 3. septemb er 2019.

Neikvett, med vfsan til umsagnar skipuragsfuiltrila dags. tg. oktlber 20]9.

Fylgiskjal: umsrign skipulagsfulltrua dags. rg. okt6ber 2019

Umhverfis- og skipulagssvid
Borgartdn 12- 14

105 Reykjavrk
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UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ            

BORGARTÚN 12-14  105 REYKJAVÍK  

Netfang: skipulag@reykjavik.is 

 Reykjavík 18. október 2019 / IJBG 

 UMSÖGN 

Varðar: Langagerði 22 – erindi frá byggingarfulltrúa 

Á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 4. október 2019 var lagt fram erindi frá afgreiðslufundi 
byggingarfulltrúa frá 1. október 2019 þar sem sótt er um leyfi til þess að bæta við tveimur kvistum á norður- og 
suðurhlið ásamt svölum og stiga niður í garð á 1. hæð í fjöleignarhúsi á lóð nr. 22 við Langagerði. Erindinu var 
vísað til meðferðar hjá verkefnisstjóra og er nú lagt fram að nýju ásamt umsögn skipulagsfulltrúa dags. 18. 
október 2019. Erindi fylgir afrit af eldri teikningum samþykktum 27. nóvember 1980 og fyrirspurnarteikningum 
dags. 24. apríl 2019. umboð eigenda íbúðar 01-0101 dags. 23. september 2019 og samþykki meðlóðarhafa 
áritað á A3 afrit af teikningum A-100 - A-101 dagsettum 3. september 2019.  
 
Skipulagsleg staða: Ekki er í gildi deiliskipulag yfir reitinn. 

  

Langagerði nr. 22 – loftmynd tekin þ. 17.7.2018 

Erindið: 
 
Sótt er um leyfi til þess að bæta við tveimur kvistum á norður- og suðurhlið ásamt svölum og stiga niður í garð á 
1. hæð í fjöleignarhúsi á lóð nr. 22 við Langagerði. 
 
Í svari skipulagsfulltrúa dags. 26. apríl 2019 við erindi lóðarhafa vegna þakbreytinga / fjölgun kvista var komið 
inn á yfirbragð byggðar og byggðarmynsturs í Gerðunum sem vert er að endurtaka: 
 

Byggðin í Gerðunum sem gengur jafnan undir nafninu Smáíbúðahverfið er heilsteypt og fastmótuð. 
Íbúðarhúsin eru jafnan stakstæð og voru að mestu leyti reist á 6. áratug liðinnar aldar. Sterkur 
heildarsvipur er á þessum hverfishluta sem jafnframt er mjög gróðursæll og eftirsóttur til búsetu. 
Smáíbúðarhúsin í Gerðunum voru byggð af efnaminna fólki á tímum strangrar fjárfestingarhömlunar á 
húsbyggingum og því mismikið lagt í húsin eftir atvikum sem voru fyrir vikið gjarnan stækkuð í áranna 
rás. 
 
Mikil efnahagsumsvif og almenn velmegun undir lok stríðsins settu mark sitt á byggingarstíl 
Reykjavíkur, þ.á.m. byggðina í Gerðunum þar sem húsbyggjendur nýttur sér gjarnan flest allt brúklegt 
til efniviðar. Húsraðirnar við Bakkagerði, Breiðagerði, Grundargerði, Hlíðargerði og Mosgerði, 
endurspegla líkt og Langagerði á sinn auðmjúka hátt sérlega vel einn ang íslenskrar byggingarlistar 
eftirstríðsáranna meðan hreinstefnuviðhorf módernismans gætti í öðrum efnameiri borgarhverfum. 



  

bls. 2 

 
 

 
Langagerði 22 – myndir af Borgarvefsjá frá júní 2017 
 
Umsögn: 

Skipulagsfulltrúi áréttar eftirfarandi viðmið varðandi stærð kvista í hlutfalli við lengd mænis sem og sjónarmið 
er varðar heildaryfirbragð og sérkenni Gerðanna. Í fyrri umsögn dags. 26.04.2019 stendur: 

Í næsta nágrenni er í gildi deiliskipulag yfir Teigagerðisreit (samþ. 7.1.2003). Í skilmálahluta skipulagsins 
er gert ráð fyrir að hver kvistur skuli aldrei ná yfir meira en 1/3 af mænislengd þakfaltarins og skal efri 
brún kvists vera minnst 100 mm neðan mænis aðalþaks. 

Þegar á heildina er litið legst embætti skipulagsfulltrúa ekki gegn endurbótum sem taka mið af eðli og 
sérkennum hverfsins. En umhverfi Gerðanna er vandmeðfarið og því miður er nokkuð um 
misheppnaða seinni tíma viðbætur, t.a.m. kvisti. Á þaki húss við Langagerði nr. 22 hvíla nú þegar 
nokkrir kvistir, bæði með miðmæni og með svokölluðum hafnarfjarðarbrag (skúrkvistar). Samkvæmt 
uppdráttum hönnuða er gert ráð fyrir tveimur nýjum kvistum fyrir miðju þaki í beinni línu við 
fyrrnefnda hafnarfjarðarkvisti, 2,34 m að breidd. Í ljósi fjölda núverandi kvista og breidd þeirra virðist -
ljóst að ekki er rými / pláss fyrir nýja kvisti á þakinu ef mið er tekið af skilmálum deiliskipulags 
fyrrgreinds Teigagerðisreits og eins almennra leiðbeininga embættisins.  

Í ljósi þrengsla / lágrar salahæðar riss leggur embættið til að hönnuður skoði útfærslu á innfeldum 
svölum á suðurhlið af sömu breidd og nýr kvistur.  



  

bls. 3 

Aðaluppdrættir dags. 3.9.2019 

Samkvæmt byggingarlýsingu aðaluppdrátta dags. 3.9.2019 “finnst” hönnuðum “þessi gerð af kvistum” (þ.e. 
kvistir með hafnarfjarðarbrag (skúrkvistir)) fara húsinu betur en hefðbundnir A-kvistir. Þessu atriði er 
skipulagsfulltrúi ósammála og vísar í umsögn dags. 8.3.2019 í því samhengi vegna áþekkra þakbreytinga á lóð 
nr. 17 við Melgerði: A-formið, hvort heldur sem þak- og kvistform, setur sterkan heildarsvip á íbúðahúsin í 
Gerðunum og er rakið dæmi um auðmjúkan byggingarstíl Smáíbúðarhverfisins sem má einnig lesa í fíngerðum 
útbyggðum kvistformum er sækir útlit og lögun í mænis-þakgerð húsanna. Í fjölmörgum húsum er þetta stef 
endurtekið í formi gaflglugga sem jafnvel mætti kalla icon eða tákmynd hverfisins samanbert eftirfarandi 
skýringarmynd úr umsögn dags. 8.3.2019: 

 



  

bls. 4 

Í byggingarlýsingu tekur hönnuður fram að engar fastar reglur gildi um kvisti á svæðinu þar sem engu gildandi 
deiliskipulagi er til að dreifa. Við þetta atriði hefur skipulagsfulltrúi eftirfarandi athugasemd: jafnvel þó engir 
skilmálar um stærð og lögun kvista séu í gildi yfir svæðið / reitinn sem lóð nr. 22 við Langagerði tilheyrir, þá er 
hönnuðum ekki frekar en lóðarhöfum í sjálfsvald sett hvernig þeir haga kvistbyggingum / þakbreytingum. 

 
 
 
 
 
Niðurstaða: 
 
Útreikningar á breidd núverandi þakkvista eru þegar yfir viðmiðum er varðar hlutfall mænislengdar ef horft er 
til skilmála gildandi deiliskipulags yfir Teigagerðisreit (sbr. leiðbeiningar í umsögn skipulagsfulltrúa dags. 
26.4.2019) Samkvæmt nýjustu uppdráttum dags. 3.9.2019 er ljóst að hönnuðir hafa ekki farið eftir tilmælum 
skipulagsfulltrúa sbr. umsögn dags. 26.04.2019 og sýna sömu kvistgerð og í upphaflegri fyrirspurn í stað þess að 
kanna útfærslu á innfeldum svölum á suðurhlið af sömu breidd og nýr kvistur. Skipulagsfulltrúi getur ekki fallist 
á útfærslu þá sem hönnuðir sýna skv. aðaluppdráttum dags. 3.9.2019. 

 
Ekki er gerð skipulagsleg athugasemd varðandi svalir og stiga niður í garð á 1. hæð skv. uppdráttum dags. 
3.9.2019. Tillagan verður grenndarkynnt berist uppdrættir í samræmi við umsögn að ofan. 
 
 
 
 
 
f.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Ingvar Jón Bates Gíslason, arkitekt 
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H6r me6 sendist ritskrift rir ger6ab6k skipulagsfulltrua 18. september 2020 var6andi
eftirfarandi m6l.

Langagerdi22
Lagt fram erindi fr6 afgreidslufundi byggingarfulltrua frri 15. september 2020 par sem s6tt
er um leyfi til pess a6 breta vi6 tveimur kvistum 6 nor6ur- og sudurhli6 6samt sv<ilum og
stiga ni6ur i gar6 ri 1. hre6 i fi<ileignarhrisi 6 166 nr. 22 vi6 Langagerdi. Einnig er 1696
fram umstign skipulagsfulltrria dags. 18. september 2020.
Erindi fylgir afrit af eldri teikningum sampykktum2T. n6vember 1980 og

furirspurnarteikningum dags.24. april2}l9. umbo6 eigenda fbridar 0l-0101 dags. 23.
september 2019 og sampykki me6l66arhafaitt'rtal 6 A3 afrit af teikningum A-100 -
A-l0l dagsettum 3. september2019.

Umsogn skipulagsfulltrila, dags. 18. september 2020, sampykkt.

F.h. skipulagsfulltnia

Gudmundsd6ttir

Fylgiskjal: umsdgn skipulagsfulltrria dags. 18. september 2020.

Umhverf is- og skipulagssvid
Borgart0n 12 - 14

105 Reykjavik
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UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ            

BORGARTÚN 12-14  105 REYKJAVÍK  

Netfang: skipulag@reykjavik.is 

 Reykjavík 18. septemer 2020 / IJBG 

  

 

UMSÖGN 

 

 

Varðar: Langagerði 22 – erindi frá byggingarfulltrúa, NÝIR KVISTIR 

Lagt fram erindi frá afgreiðslufundi byggingarfulltrúa frá 15. september 2020 þar sem sótt er um leyfi til þess að 
bæta við tveimur kvistum á norður- og suðurhlið ásamt svölum og stiga niður í garð á 1. hæð í fjöleignarhúsi á 
lóð nr. 22 við Langagerði. Erindi fylgir afrit af eldri teikningum samþykktum 27. nóvember 1980 og 
fyrirspurnarteikningum dags. 24. apríl 2019. umboð eigenda íbúðar 01-0101 dags. 23. september 2019 og 
samþykki meðlóðarhafa áritað á A3 afrit af teikningum A-100 - A-101 dagsettum 3. september 2019. 
 
Skipulagsleg staða: 

Ekki er í gildi deiliskipulag yfir reitinn sem lóð nr. 22 við Langagerði tilheyrir. 

 
Erindið: 
 
Sótt er um leyfi til þess að bæta við tveimur kvistum á norður- og suðurhlið ásamt svölum og stiga niður í garð á 
1. hæð í fjöleignarhúsi á lóð nr. 22 við Langagerði. 

 
 

 
Norðurhlið sýnir nýjan kvist fyrir miðju húsi skv. uppdráttum hönnuða dags. 2.9.2020.  



  

bls. 2 

    
Rishæð ásamt sniði BB skv. uppdráttum hönnuða dags. 2.9.2020 
 

   
Suðurhlið ásamt sniði CC gegnum nýjan kvist/franskar svalir skv. uppdráttum hönnuða dags. 2.9.2020 
 

Umsögn: 

Í ljósi þess að öll íbúðin er undir risi og eystri hluti íbúðarinnar er vel þröngur og aðstæður allar frekar naumt 
skammtaðar, hefur skipulagsfulltrúi ákveðið, eftir málaleitan íbúðareiganda, að koma til móts við upphaflega 
fyrirspurn: 

 Heimilt verður að byggja tvo kvisti húsið á lóð nr. 22 skv. fyrirspurn Guðrúnar Hauksdóttur mótt. 21. 
mars 2019. 

o Kvistur á suðurhlið skal vera vel inndreginn með frönskum svölum sbr. uppdrætti hönnuða 
dags. 2.9.2020. Útfærsla þessi er í samræmi við tillögu skipulagsfulltrúa í umsögn dags. 26. 
apríl 2019: 

 Í ljósi þrengsla / lágrar salahæðar riss leggur embættið til að hönnuður skoði 
útfærslu á innfeldum svölum á suðurhlið af sömu breidd og nýr kvistur.  

o Kvistur á norðurhlið heldur fyrri stærð skv. fyrirspurn þar sem kvisturinn fellur að hluta inn 
undir húskropp. 
 

 Heimilt er að byggja kvistina samkvæmt hafnarfjarðarbrag (skúrkvisti). 
 
 
 
Niðurstaða: 
 
Fallist er á að grenndarkynna uppdrætti sbr. umsögn að ofan. 
 
 
 
f.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Ingvar Jón Bates Gíslason, arkitekt 
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