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Reykjavik 21. september 2017

Efni: Lindargata 10. Breyting á deiliskipulagi.
Vísað er til umsagnar Minjastofnunar dags. 18. september sl.
Til frekari upplýsinga og útskýringa er rétt að taka eftirfarandi fram.

1. Minjastofnun hefur í tvígang áður verið kynnt tillaga og í tvígang áður gefið út umsögn sína á     
umræddri tillögu að breytingu á deiliskipulagi – eins og fram kemur í tilgreindri umsögn nú.

2. Varðandi hæðarkóta hússins Lindargata 12, þá var það hús reyndarmælt við vinnslu skipulagstillögu 
og reyndist mænishæð frá stétt 10.97 metrar. Því er sú tala tilgreind í tillögu. Tillöguhöfundar telja 
hins vegar það vera mikilsverðara að hafa þann hæðarmun á sem greindur er milli Ebenesershúss, 
núverandi hornhúss og nýrrar millibyggingar. Hvaða sentimetrar liggja í mun á milli mænishæðar 
þeirrar nýju millibyggingar og núverandi húss nr. 12 skiptir mun minna máli.

3. Hvað varðar nýbyggingu vð Smiðjustíg, þá gætir það misskilnings. Aldrei á vinnslustigi tillögu eða í 
fyrirliggjandi endanlegri tillögu hefur verið gert ráð fyrir kjallara þar, einmitt sökum þess hve gera 
má ráð fyrir að hlaðinn brunagafl geti verið viðkvæmur. Núverandi kjallari undir hornhúsi, 
Ebenesershúsi nær um 1.3 metra niður fyrir gangstétt. Gera má ráð fyrir að klöpp halli ögn upp 
Smiðjustíg, en þó ekki mikið og ólíklegt er að fleyga þurfi fyrir undirstöðum nýs húss við 
Smiðjustíg. Ef þess þarf, verður það hverfandi og unnið verður að fyrirbyggjandi aðgerðum á 
framkvæmdartíma.

4. Endanleg ásýnd byggingar við Smiðjustíg liggur ekki fyrir fyrr en við vinnslu aðaluppdrátta. Sem 
áður er nefnt þá liggja þegar fyrir tvær umsagnir Minjastofnunar dags. 1.7.2015 og 12.7.2016. Í fyrri 
umsögninni koma fram ábendingar og tillögur að breytingum á ásýnd nýbyggingar eins og þær þá 
lágu fyrir. Tekið var tillit til þeirra og í seinni umsögninni eru ekki gerðar frekari athugasemdir. 
Umhugsunarefni er hvort umsagnaraðilar geti endurtekið á síðari stigum eða komið fram með breytt 
viðhorf til umsagnarefnis. Eðli máls samkvæmt munu byggingarnefndarteikningar að reitnum verða 
lagðar fyrir Minjastofnun þegar þar að kemur.

5. Hvað mænishæð nýbyggingar við Smiðjustíg varðar er í tillögu gert ráð fyrir að hún taki mið af hæð 
á brunagafli eldri byggingar að Smiðjustíg 12. Það var haft svo til að skapa minni háttar uppbrot 
milli húsa og skapa lífmeiri form í götumynd. Sjaldgæft er í gömlum borgarmyndum að mænishæðir 
séu líkar milli húsa (Oslo, Kaupmannahöfn og Stokkholmur eru gott dæmi um það). Það er 
tillöguhöfundum hins vegar mjög laust í hendi og ekkert til fyrirstöðu að taka tillit til þess viðhorfs 
að hafa mænishæð húsanna sjálfra þá sömu.

6. Fyrir liggur mat Borgarsögusafns á hugsanlegum minjum á lóðinni. Einkum er þar gert ráð fyrir 
möguleika á undirstöðum steinbæjar er staðið hafi á austurhluta lóðar og þá hugsanlega farið að 
mestu undir húsið Lindargötu 12 eða verið fjarlægðar við þá byggingu. Tillöguhöfundum og 
framkvæmdaaðila að Lindargötu 10 eru vel ljós viðhorf til eftirlits fornleifafræðinga við 
framkvæmdir og hafa skilning á því.

Viðingarfyllst, 

Bergur Þorsteinsson Briem

R21 arkitekter 
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