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Reykjavík, 15. ágúst 2017 

Njálsgötureitur (umsókn um breytingu á deiliskipulagi) 

Varðar: Lögð fram umsókn Tvíhorfs ef., mótt. 20. maí 2017, varðandi breytingu á deiliskipulagi reits 1.190.3, 
Njálsgötureits, vegna lóðanna nr. 23 við Bergþórugötu og 48A við Njálsgötu. Í breytingunni felst að heimila 
gististað í flokki II í húsinu að Bergþórugötu 23 og setja svalir á húsið sem fara út fyrir byggingarreit ásamt 
færslu á byggingarreit að Njálsgötu 48A, samkvæmt uppdr. ódags.  
 

 

Bergþórugata 23  

 

Skipulagsleg staða 

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er Bergþórugata 23 á reit í íbúðarbyggð (ÍB). Þar eru aðeins heimilir 
gististaðir í flokki I.  

Í gildi er deiliskipulag fyrir Njálsgötureit, staðgreinireit 1.190.3, samþykkt í borgarráði 26. september 2013, 
ásamt síðari breytingum. Í deiliskipulaginu segir um starfsemi aðra en íbúðir:  

‚‚Ekki skal gera ráð fyrir gistiheimilum og hótelum nema við skilgreinda aðalgötu (Barónsstíg) en 

heimilt er í samræmi við aðalskipulag að vera með litlar vinnustofur, fyrirtæki svo sem gallerí og 

smáverslanir sem hvorki valda ónæði né aukinni umferð.‘‘ 

Um byggingarmöguleika svala segir í deiliskipulaginu: 

‚‚Heimilt er að byggja svalir í samræmi við byggingarstíl húsa allt að 6m
2
. Dýpt svala út fyrir 

byggingarreit má vera allt að 1,20 m. Ekki er heimilt að byggja svalir eða lyftuhús út fyrir lóðarmörk.‘‘ 

Í umsókn vísa umsækjendur til þeirra sanngirnissjónarmiða að gengt húsinu standi tvær (nýbyggðar) svalir að 
byggingunni og standi út fyrir lóðarmörk yfir Vitastíg en í raun eru svalir við hús nr. 21 innan lóðarmarka þar 
sem húsið stendur ekki við lóðarmörk.  
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Njálsgata 48A 

 

Sótt er um að færa byggingarreitinn að austanverðum lóðarmörkum. Í umsókninni kemur fram að 
byggingarreitur á núverandi deiliskipulagi er á miðri lóðinni og henti staðsetning hans illa vegna innra 
fyrirkomulags og nýtingu á garðinum.  

Húsið við Njálsgötu 48A er byggt 1905 og er friðað skv. lögum um menningarminjar nr. 80/2012 og því þarf að 
leita umsagnar Minjastofnunar Íslands um allar byggingarleyfisskyldar framkvæmdir. Húsið er einlyft timburhús 
með risi og inngönguskúr. Árið 1945 var samþykkt að byggja viðbyggingu úr steinsteypu við húsið og stendur 
hún austan við það. Þessar breytingar voru hannaðar af Arinbirni Þorkelssyni húsameistara. 

Gert er ráð fyrir að byggja megi við húsið innan byggingarreits á forsendum byggingarstíls og aldurs. Hæsti 
punktur þaks má vera allt að 8,4 m yfir gangstétt þar sem hún er lægst. Hámarksvegghæð viðbyggingar er 3,5 
m yfir jarðvegi, 1 hæð, kjallari og ris.  

 

Niðurstaða 

Neikvætt er tekið í að heimila gististað í flokki II við Bergþórugötu 23 þar sem það samrýmist hvorki stefnu 
aðalskipulags né deiliskipulagi.  

Einnig er tekið neikvætt í að byggja svalir við Bergþórugötu 23 sem standa út fyrir lóðarmörk. 

Berist fyrirspurn um breytingu á byggingarreit við Njálsgötu 48a, verður tekin afstaða til þess sérstaklega. 

 

F.h. Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur,  

Halldóra Hrólfsdóttir 
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