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Frá: Haraldur Ingvarsson <hi@plusark.is>  

Sent: þriðjudagur, 12. apríl 2022 10:54 

Til: USK Skipulag <skipulag@reykjavik.is> 

Afrit: Guðfinnur Sölvi Karlsson <finni@ltbr.is> 

Efni: Re: breyting á deiliskipulagi Laugavegur/Skólavörðustígur 

 

Góðan daginn, 

 

ég hef verið beðinn að koma með athugasemdir vegna breytingar á deiliskipulagi við Klapparstíg fyrir 

hönd Reykjavík Rent ehf vegna Klapparstígs 38. 

 

GREINARGERÐ 

Auglýst deiliskipulagsbreyting á reit 1.171.5 sýnir ekki rétta götumynd að Klappasstíg og gefur því 

villandi mynd af áhrifum deiliskipulagsgbreytingarinnar, Klapparstígur 38 er vitlaust staðsettur og er í 

raun nær Laugavegi 20b eins og leiðrétt mynd sýnir. Fyrirhuguð deiliskipulagsbreyting breytir 

götumynd Klapparstígs verulega frá núgildandi deiliskipulagi. Núverandi götumynd að Klapparstíg eru 

stakstæð hús með góðu bili milli húsa, skipulagið breytir því. 

Í dag er um 10 metra "andrými" milli bygginganna, en eftir breytinguna verður 4 metra veggur við 

lóðamörkog "andrýmið" minnkar um helming. Horft frá Laugavegi þá er lokað fyrir neðsta hæð 

Klapparstígs 38. Með því að fara með timburbyggingu í lóðarmörk eykst sambrunahætta verulega og 

þarf því að gera miklar kröfur til frágangs á gafli að Klapparstís 38.  

Möguleg leið til að minnka þessi áhrif væri að draga nýbyggingu um 3 metra frá lóðamörkum að 

Klapparstíg, það myndi minnka áhrifin á götumyndina verulega og svo að rýmið milli bygginganna 

hverfi ekki alveg, 

ég held að það væri líka gott að hafa smá torg fyrir borð þarna sólarmeginn. 

 

Mbk, 

Haraldur Ingvarsson 

 

hi@plusark.is 
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Athugasemd við                                                                                                                     12.04.22 
Skipulagsbreytingu                                                                                                                 
Laugarveg 20 B                                                                                                                       Einar s.  
 
 
Ég heiti Einar Bjarnason og er íbúi á Klapparstíg 35.  
Ég hef athugasemd við framkvæmdir sem eru yfirvofandi beint á móti mér að Laugarvegi 20B. 
 
Þegar ég keypti íbúðina mína voru veitingastaðir, gallerí, verslanir og einn bar á horninu.  
Ég elska lifandi miðbæi og hef búið í fjórum öðrum evrópskum höfuborgum miðsvæðis áratugum 
saman. 
 
Heima hjá mér beint fyrir utan er núna Bar Ananas, hluti af því húsi, þar sem haldnir eru tónleikar, er 
ekki þak heldur mosagróinn dúkur svo að lætin eru í raun eins og það séu útitónleikar.  
Fyrir neðan er Kaldi Bar sem er með úti gryfju fyrir gesti þar sem er serverað áfengi út og þar sem að 
haldnar eru risaveislur næturlangt undir berum himni beint fyrir utan svefnherbergisgluggana okkar. 
Við hliðina húsinu okkar er svo núna Veðurbarinn og diskótek (kiki) og bar Bravó. 
Ástandið flestar nætur er hræðilegt. 
 
Á Klapparstíg 35 eru 8 íbúðir, ein sem að Öryrkjabandalagið leigir skjólstæðingum sýnum enda húsið 
eitt af fáum (og með þeim fyrstu) íbúðarhúsum með ramp fyrir hjólastóla og lyftu. Önnur íbúð er 
leigð af Reykjavíkurborg og skjólstæðinga þeirra. Síðasta fjölskyldan á undan þeirri núverandi 
staldraði stutt við, bað Reykjavíkurborg um grið og var flutt vegan hávaða og reyk frá götunni. 
Reykjavíkurborg sýndi því fullan skilning, því er hægt að álykta að þeim þótti ekki ástandið vera 
boðlegt.  
 
Íbúar á Klapparstíg 35 hafa sjálfir þurft að hafa sig allan við að fjarlægja raf hlaupahjól bargesta sem 
að eru skildar eftir á hjólastólarampnum, fyrir framan bílageymsluna og í innkeyrslu fyrir ofan húsið. 
Hjólastólafólk kemst því ekki leiðar sinna, við komumst ekki í bílageymsluna og ekki bakvið hús.  
 
Einnig eru þrif hluti af sama sjálfboðastarfi þar sem við þrífum hland, ælu og glerbrot úr inngangi 
okkar því það er ekki hægt að koma inn og út heima hjá okkur og hvað þá að bjóða börnum að ganga 
í gegnum þetta.  
 
Það þarf sterk bein til þess að búa þarna og sérstaklega er svefnleysið hræðilegt. Þegar mannmergðin 
er mikil og maður þarf að komast heim til sín akandi verður maður títt fyrir ógnandi hegðun og 
hótunum. Þetta fer að sjálfsögðu verst með eldri íbúana.  
 
Aðgengi að bílageymslunni var aldrei vandamál. Núna hefur aðgegni í bílageymsluna eftir fjölgun 
skemmtistaða og þrengingu á götunni, lengi verið til vandræða.  
Maður getur aldrei verið viss um að komast út eða inn hvort sem maður er að fara í vinnu eða á 
spítala.  
Við fengum stóra blómapotta frá Reykjavíkurborg sem átti að koma í veg fyrir að bílar leggðu þannig 
að við kæmumst ekki heim en núna hafa pottarnir á nóttuni verið færðir af nágrönnum okkar með 
stórtækum vinnutækjum (sem reka barinn á móti). 
Við þurfum raunverulega að fá varanlega lausn við þessum vanda sem fyrst.  
 
Það nýjasta sem ég heyrði núna er að það eigi að byggja nýtt útisvæði ofan á Kalda bar á móti mér og 
hafa fólk djammandi á útisvölum beint fyrir framan svefnherbergisgluggann minn. Það er hræðilegt 
að hafa fullt af fólki starandi inn um gluggana okkar í augnhæð á meðan við reynum að sofa.  
Þetta er virkilega mikil röskun og brot á friðhelgi einkalífs okkar, sömuleiðis hávaðinn og reykurinn.  
 



Athugasemd við                                                                                                                     12.04.22 
Skipulagsbreytingu                                                                                                                 
Laugarveg 20 B                                                                                                                       Einar s.  
 
Ég efast að byggingarleyfi fyrir þessu væri lögmætt. Hvaða umhverfsmat hefur farið fram? Ég veit að 
umsagnaraðila eins og minjastofnun voru á móti þessum framkvæmdum. Þessar framkvæmdir hafa 
áhrif á umhverfið allt og breyta einnig ásýnd þess.  
Ég vona að þið takið mark á umsögnum frá okkur nágrönnum áður en tekin er afstaða til úgáfu 
byggingar eða framkvæmdarleyfis á þessum svölum.  
 
Ég óska hér með eftir fundi með skipulagsfulltrúa eða símtali frá ykkar. 
Ég sem hagsmunaaðili að þessu máli og fasteignaeigandi beint á móti, hef bæði lögvarða og einstakra 
hagsmuna að gæta og vill fá að taka þátt frá byrjun til þess að koma í veg fyrir þessar framkvæmdir.  
 
Með vinsemd og virðingu  
 
Einar Bjarnason  
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Reykjavík, 11. ágúst 2022 

 
Laugavegur 20b 
 
Breyting á deiliskipulagi reits 1.171.5 vegna Laugavegar 20b 
 
 
Athugasemdir og svör  
 
Að lokinni grenndarkynningu er lögð fram að nýju umsókn Páls V Bjarnasonar dags. 4. janúar 2022 varðandi 
breytingu á deiliskipulagi reits 1.171.5, Laugavegs- og Skólavörðustígsreitir, vegna lóðarinnar nr. 20B við 
Laugaveg. Í breytingunni felst stækkun á byggingarreit lóðarinnar fyrir einnar hæðar viðbyggingu við vesturhlið 
hússins fram að Klapparstíg með þaksvölum, samkvæmt uppdr. P ARK teiknistofu sf. dags. 30. desember 2021. 
Einnig er lögð fram umsögn Minjastofnunar Íslands dags. 20. október 2021.  
 
Tillagan var grenndarkynnt frá 16. mars 2022 til og með 13. apríl 2022.  
 
Eftirtaldir sendu athugasemdir:  

1. Haraldur Ingvarsson f.h. Reykjavík Rent ehf. dags. 12. apríl 2022 
2. Einar Bjarnason dags. 12. apríl 2022.  

 
Þá barst ábending frá Veitum, dags. 4. apríl 2022, sem benda á að lagnir vegna tenginga við aðliggjandi lóðir 
geta legið í gegnum lóð við Laugaveg 20b.  
 

    
Gildandi deiliskipulagsuppdráttur    Tillaga 
 
 

Samantekt athugasemda 
   
Bréfaritari bendir á að götumynd Klapparstígs sé ekki rétt sýnd og því gefin villandi mynd af áhrifum tillögunnar. 
Klapparstígur 38 sé vitlaust staðsettur og í raun nær Laugavegi 20b. 
 
Tillagan breyti götumynd Klapparstígs verulega en núverandi götumynd einkennist af stakstæðum húsum með 
góðu bili milli húsanna. Þá aukist sambrunahætta verulega við að fara með timburbyggingu í lóðarmörk og þurfi 
að gera ríkar kröfur til frágangs að Klapparstíg 38. 
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Skv. bréfaritara hefur hávaði af veitinga- og skemmtanastarfsemi við götuna aukist undanfarið og aðgengi 
versnað. Íbúar kunni að meta lifandi miðbæ og sýni mikla þolinmæði (taki t.a.m. þátt í að þrífa ælu, glerbrot og 
annan óþrifnað) en það þurfi sterk bein til þess að búa þarna og svefnleysið hræðilegt.  
 
Ef byggja á nýtt útisvæði ofan á Kalda bar og hafa fólk djammandi á útisvölum beint fyrir framan 
svefnherbergisglugga nágranna, með tilheyrandi reyk og hávaða, yrði það mikil röskun og brot á friðhelgi 
einkalífs þeirra sem búa næst. 
Óskað er eftir fundi með skipulagsfulltrúa eða símtali. 
 
 
Svör við athugasemdum: 
 
Misræmi í deiliskipulagsgögnum, þ.e. misvísandi fjarlægð Laugavegar 20b frá Klapparstíg 38 á ásýndarmynd, 
hefur verið lagfært í kjölfar grenndarkynningar. Skipulagsfulltrúi þakkar fyrir ábendinguna. 
 

               
Grenndarkynntur uppdráttur: Ásýnd  (30.12.2021)         Lagfærður uppdráttur: Ásýnd  (08.08.2022) 
 
 
 
Götumyndin einkennist af blöndu randbyggðar og stakstæðra húsa. Skipulagsfulltrúi gerir ekki athugasemd við 
að byggja við húsið sbr. umsókn en tekur undir mikilvægi þess að vanda útfærslu og frágang. Farið verður yfir 
brunavarnir á byggingarnefndarstigi.  
 
Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 segir m.a. um opnunartíma veitingastaða:  
 

Núverandi landnotkun í miðborginni leggur línur varðandi stigskiptingu opnunartíma 
veitingastaða. Þannig eru takmörkuðustu heimildirnar næst íbúðabyggð, en rýmstu 
heimildir fjærst íbúðabyggð.  
 
Rýmri miðborgarheimildir – lengst opið til 4.30 um helgar/frídaga - Á svæði með rýmri 
miðborgarheimildir má heimila allar tegundir veitingastaða í flokki I–III.Þó aldrei lengur 
en til 4.30. Í rekstrarleyfi veitingastaða á þessu svæði má heimila útiveitingar, þó aldrei 
lengur en til kl. 23.30.  
 
Almennar miðborgarheimildir – lengst opið til 3.00 um helgar/frídaga - Á svæði með 
almennar miðborgarheimildir má heimila allar tegundir veitingastaða í flokki I–III að 
skemmtistöðum undanskyldum. Í rekstrarleyfi veitingastaða má heimila útiveitingar, þó 
aldrei lengur en til kl. 23.00.  
 
Takmarkaðar miðborgarheimildir – almennt opið til 23.00 um helgar/frídag, en lengst til 
01.00 - Á svæði með takmarkaðar miðborgarheimildir má heimila veitingastaði, kaffihús 
og krár í flokki I–II. Veitingastaðir í flokki III eru heimilir þó með ákveðnum takmörkunum 
á opnunartíma og afgreiðslutíma áfengis, sjá töflu 19.2. Í rekstrarleyfi veitingastaða má 
heimila útiveitingar, þó aldrei lengur en til kl. 22.00.  
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                Skjáskot frá Klapparstíg (júlí 2019) 

 
 
 
Lóðin liggur bæði upp að skilgreindu göturými með takmarkaðar heimildir og almennar heimildir 
Klapparstígsmegin, sbr. kort. Göturýmið fyrir framan fyrirhugaða framkvæmd er skilgreint sem „takmarkaðar 
heimildir“ og því yrðu útiveitingar ekki heimilaðar við götuna lengur en til kl. 22. Þess má geta að 
útiveitingaheimildir eiga að jafnaði við starfsemi á götuhæð en ekki efri hæðir húsa. Með breytingu þessari er 
ekki verið að heimila útiveitingar á þaksvölum/efri hæðum hússins. 
 
Embættið hafði samband við bréfaritara sbr. ósk og ræddi erindið nánar. 
 
 
Niðurstaða 
 
Uppdráttur hefur verið lagfærður í kjölfar grenndarkynningar og misræmi á grunn- og ásýndarmynd leiðrétt.  
 
Lagt er til að tillagan verði samþykkt eins og hún er sett fram á lagfærðum uppdráttum dags. 30. desember 
2021 og síðast breytt 8. ágúst 2022.  
 
 
F.h. Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
 
Sólveig Sigurðardóttir 
arkitekt / verkefnastjóri 
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