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Umsagnir 

1 3. mars 
2015 

Vegagerðin Engar athugasemdir eru gerðar  Gefur ekki tilefni til svars. 

2 10. apríl 
2015 

Minjastofnun Íslands Engar athugasemdir eru gerðar. Óskað er eftir 
samvinnu þegar farið verður í að bæta 
aðgengi og setja upplýsingaskilti við minjar á 
Mylluklöpp. 
 

Samvinna Framkvæmdadeild mun hafa samráð við 
Minjastofnun um aðgengi og frágang við 
minjar við Mylluklöpp þegar farið verður 
í framkvæmdir á svæðinu. 
Að öðru leyti gefur umsögnin ekki tilefni 
til svars. 

3 13. apríl 
2015. 

Norðurorka Talið er að lagnakerfi sé nægjanlega öflugt til 
að fæða fyrirhugaðar nýbyggingar. Bent er á 
að kostnaður af breytingu/færslu lagna og 
loka fellur á þann aðila sem óskar 
breytinganna. 

Kostnaður Framkvæmdadeild hefur látið 
kostnaðarmeta skipulagstillöguna og 
munu framkvæmdir vegna hugsanlegrar 
færslu lagna verða skoðaðar nánar við 
endanlega hönnun.  

 

Athugasemdir 

1 23. mars 
2015 

Hverfisnefnd Brekku- og 
Innbæjar 

Mat hverfisnefndarinnar er að gönguleið 
gegnum syðra útivistarsvæðið sé forsenda 
fyrir færslu leiksvæðisins sem nú er við 
Helgamagrastræti. Á meðan ekki er gönguleið 
til norðurs í gegnum útivistarsvæðið er 
leiksvæðinu betur komið við 
Helgamagrastræti. 
 

Leiksvæði Ekki er gert ráð fyrir uppbyggingu lóðar 
fyrr en leiksvæði hefur verið fært. 
Samhliða tilfærslu leiksvæðis er gert ráð 
fyrir að opnað verði fyrir tengingu í 
norður en sú tenging krefst þess að farið 
verði á milli lóða við sunnanverðan 
Bjarkarstíg sem kallar á skerðingu á 
a.m.k. einni lóð. 
Eins og fram kemur í greinargerð kaflans, 
mun slíkt kalla á breytingu á 
deiliskipulagi. 

2 10. mars 
2015 

Undirskriftalisti með 45 
undirskriftum 

Mótmælt er fyrirhugaðri byggingu á lóð 
Þórunnarstrætis 126. Samkvæmt kynningu 
sem fram fór fyrir byggingu leikskólans var 
talað um að svæðið ætti að verða viðbót við 
bílastæði leikskólans. 

Bílastæði Umrædd lóð hefur verið illa nýtt í mörg 
ár og að gera þar ráð fyrir byggingu fellur 
vel að stefnu skipulagsnefndar um 
þéttingu byggðar þar sem því verður við 
komið. 
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Norðan leikskólans er gert ráð fyrir nýju 
almennu bílastæði sem nýst getur 
starfsmönnum og aðstandendum 
leikskólans.  

3 25. mars 
2015 

Tómas Björn Hauksson og Elín 
Auður Ólafsdóttir 

a) Grenndarkynntir aðaluppdrættir vegna 
viðbyggingar í Þingvallastræti 10 sýndu 
fjarlægð frá lóðamörkum Lögbergsgötu 9 að 
byggingarreit 5,1m. Í skipulagstillöguninni er 
fjarlægðin 4,27m og gerð er athugasemd við 
þá breytingu. 
b) Gerð er athugasemd við að ekki sé gerð 
tillaga að mögulegum viðbyggingum á 
svæðinu. Óskað hefur verið eftir að tekið 
verði tillit til nýtingarhlutfalls á lóð 
Lögbergsgötu 9 með svipuðum hætti og 
samþykkt var í Þingvallastræti 10. 
c) Ábendingar varðandi teiknigrunn og 
húsakönnun. 
 

Byggingarreitur 
Viðbyggingar 
Húsakönnun 

a) Tekið er tillit til athugasemdarinnar og 
viðeigandi lagfæringar gerðar á 
skipulagsgögnum. 
b) Við vinnslu tillögunnar var tekin sú 
ákvörðun að gera almennt ekki tillögur 
um viðbyggingar nema við þær lóðir sem 
vitað var um fyrirhugaðar framkvæmdir. 
Í þeim tilvikum þar sem óskað verður 
eftir viðbyggingum sem áhrif hafa á 
nýtingarhlutfall lóðarinnar, munu slík 
erindi verða meðhöndluð sem breyting á 
deiliskipulagi þegar fyrir liggur hver 
byggingaáform verða. 
c) Tekið er tillit til ábendinganna og 
viðeigandi lagfæringar gerðar á 
skipulagsgögnum. 

4 24. mars 
2015 

Tómas Björn Hauksson Fyrirspurn um hvort búið sé að meta kostnað 
við að gera lóð við Helgamagrastræti 8 
byggingarhæfa og útbúa nýtt leiksvæði á 
klöppinni. 
 

Kostnaður Framkvæmdadeild hefur látið 
kostnaðarmeta skipulagstillöguna og 
munu framkvæmdir vegna hugsanlegrar 
færslu leiksvæðisins verða skoðaðar 
nánar við endanlega hönnun. 

5 26. mars 
2015 

Alda Þórðardóttir Erindi úr viðtalstíma bæjarfulltrúa þar sem 
vakin er athygli á að þegar Hólmasól var 
byggð, var sagt að á lóðinni Þórunnarstræti 
126 yrðu bílastæði vegna leikskólans. Einnig 
er bent á að Davíðshús er í næsta nágrenni og 
þangað sæki ferðamenn. 
 

Bílastæði Umrædd lóð hefur verið illa nýtt í mörg 
ár og að gera þar ráð fyrir byggingu fellur 
vel að stefnu skipulagsnefndar um 
þéttingu byggðar þar sem því verður við 
komið. 
Norðan leikskólans er gert ráð fyrir nýju 
almennu bílastæði sem nýst getur 
starfsmönnum og aðstandendum 
leikskólans og gestum Davíðshúss. Einnig 
er bent á að deiliskipulagið gerir ráð fyrir 
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að hægt verði að leggja í götum á 
völdum stöðum á svæðinu s.s. við 
Davíðshús. 

6 17. 
desember 
2014 

Helgi Jóhannesson - 
Athugasemd eftir 
kynningarfund 5. nóv. 2014 

Mótmælt er áformum um að gera gangstétt í 
Munkaþverárstræti frá Bjarkarstíg að 
Helgamagrastræti. 
a) Tillagan skerðir fjölda mögulegra bílastæða 
í götunni. 
b) Snjómokstur verður erfiðari. 
c) Hættuástand geti skapast við færslu 
akstursreinar bíla að vestanverðu. 
d) Allir núverandi bílskúrar eru staðsettir 
vestanmeginn götunnar. 
e) Bent er á að í Munkaþverárstræti sunnan 
Bjarkarstígs er gangstétt að austanverðu en 
þó eru bílastæði vestan götunnar. 
 

Gangstétt a) Tillagan gerir ráð fyrir að hægt verði 
að leggja svipuðum fjölda ökutækja og 
áður við nýja gangstétt austan götunnar. 
b) Þar sem Munkaþverárstræti er þröng 
gata má ætla að viðeigandi 
snjómoksturtæki verði notuð við 
mokstur hennar. 
c) Með því að færa bílastæði að 
gangstétt að austanverðu minnkar 
hættan á slysum vegna farþega/barna 
sem stíga út úr bílum þar sem hægt 
verður að stíga beint út á gangstétt. 
Einnig má ætla,  þar sem lóðir 
vestanmeginn standa hærra en hús 
austanmeginn, að yfirsýn yfir umferð 
verði meiri en ella. 
d) Staðsetningu bílskúra er þannig 
háttað að þeir standa flestir við 
lóðarmörk götu. Slík staðsetning er 
óæskileg og tíðkast ekki í nýjum hverfum 
í dag þar sem erfitt getur verið að bakka 
út úr þeim. Hægt er því að taka undir 
athugasemdina en vísað að öðru leyti til 
svars c liðar. 
e) Ekki finnast nein gögn um af hverju 
bílum er lagt vestan götunnar í dag en í 
einstefnugötum er meginreglan sú að 
lagt er samhliða gangstétt sem telst betri 
lausn út frá 
umferðaröryggisjónarmiðum.  
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7 9. janúar 
2015 

Brynhildur Þórarinsdóttir og 
Þóroddur Bjarnason –  
Athugasemd eftir 
kynningarfund 5. nóv. 2014 

Ítrekaðar eru óskir íbúa um gangstétt við 
norðanverðan Hamarstíg og vísað er í 
undirskriftalista frá 2013.  
 

Gangstétt Tekið var tillit til ábendingarinnar og 
viðeigandi lagfæringar gerðar á 
skipulagsgögnum áður en tillagan var 
auglýst. 

 


