


Greinargerð
Í gildi er deiliskipulag Skuggahver�s sem einnig nær y�r Hver�sgötu 41, 
samþykkt 13.04.2004. Breyting þessi tekur einungis til Hver�sgötu 41 og 
gerir m.a. auknar kröfur um hvernig nálgast skal mismunandi 
stærðarhlutföll bygginganna beggja vegna reitsins. Annars vegar er um að 
ræða 5 hæða hús á Hver�sgötu 39, vestan megin reitsins og hins vegar er 
um að ræða heimild fyrir 3ja hæða húsi á Hver�sgötu 43, austan megin.
Nýtingarhlutfall lóðarinnar er hækkað frá núverandi ástandi, frá 1,09 í 
2,03. Heimilt verður að hafa allt að �mm íbúðir í húsinu, tvær á hverri hæð 
(utan kjallara) og  ein í risi. Heimilt verður að hafa verslun og þjónustu á 
fyrstu hæð og kjallara, ef íbúða�öldi er minnkaður á móti. Heimild verður 
fyrir svölum á norðurhlið hússins, allt að 1,6m djúpum.

Götumynd Hver�sgötu er styrkt með verndun og endurbyggingu 
timburhússins á Hver�sgötu 41, það er stækkað og tengir þannig saman 
mismunandi stærðarhlutföll í götunni. Aðalinngangur verður til hliðar við 
núverandi hús, til austurs, og tengir hann bygginguna við Hver�sgötu. Auk 
aðalinngags verður heimilt að koma fyrir öðrum inngangi og stigagangi að 
a�an. Heimilt verður að setja kvisti á þak hússins, tvo til suðurs og einn til 
norðurs.
Stækkun hússins felur einnig í sér heimild til að hækka það um heila hæð 
og einnig að stækka það samkvæmt byggingarreit meðfram Hver�sgötu 
39, til norðurs.

Samkvæmt lögum um menningarminjar nr 80/2012 eru öll hús eldri en 
100 ára friðuð. Óheimilt er að raska friðuðum húsum og mannvirkjum, 
spilla þeim eða breyta, rífa þau eða �ytja úr stað nema með ley� 
Minjastofnunar Íslands. Miðað er við að leitað sé álits stofnunarinnar áður 
en ráðist er í allar byggingarley�sskyldar framkvæmdir og sömu gögn og 
send eru til byggingafulltrúa verði send Minjastofnun til umsagnar.
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Skýringar eldri deiliskipulagstillögu

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í 
samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 var samþykkt í ________________________ 
þann __________ 20__ og í  ________________________   
þann __________       20__.

Tillagan var auglýst frá __________ 20__    með 
athugasemdafresti til _________   20__ . 

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild 
Stjórnartíðinda þann __________ 20_.
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