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1 20. jan. 
2012 

Erla Björnsdóttir 
Flókagötu 64, 105 
Reykjavík 
kt. 310332-4889 
ásamt sjö öðrum. 

Þær mótmæla áætlunum um blandaða byggð við 
Hafnarstræti og eru sammála samantekt Vilhjálms B. 
Bragasonar sem birtist í Morgunblaðinu þann 17. janúar 
2012. 
Helstu atriði þeirrar samantektar eru: 

a) Saga bæjarins er ekki síst fólgin í þeim töfrum sem 
hin fallegu gömlu timbur- og bárujárnshús setja á 
þessa einstöku bæjarmynd.  
Í þessari tillögu koma nýjar byggingar til með að 
skyggja á þessi gömlu og glæstu hús.   

b) Það mat sem lauslega er stuðst við á gildi húsanna 
sem skyggt verður á, var unnið árið 1979. Það eitt og 
sér að það sé látið viðgangast segir manni hversu lítil 
virðing er borin fyrir sögu og ímynd bæjarins. 

c) Þversögn er fólgin í því að fara fram á að samhengis 
sé gætt við eldri byggð á svæðinu og sama tíma og 
byggingarstíll er gefin algjörlega frjáls. 

d) Ekki ætti að leggja fram jafn afdrífaríkt deiliskipulag 
nema fyrir liggi teikningar af öllum þeim húsum sem 
eiga að rísa.  

e) Vel nýttum bílastæðum mun fækka sem er atlaga að 
miðbæ Akureyrar. 

f) Ekki framsýni að hafa niðurgrafna bílakjallara á 
uppfyllingu niður við sjó, ekki síst í ljósi þess að 
sjávaryfirborð mun fara hækkandi eftir því sem líður 
á öldina.  

g) Það er engin raunveruleg þörf eða eftirspurn sem 
ræður þessum tillögum.  

 
 
 
 
 
 
Einstök bæjarmynd 
 
 
Nýjar byggingar skyggja á 
 
Stuðst við húsakönnun frá 
1979 
 
 
 
Byggingarstíll algjörlega 
frjáls 
 
 
Teikningar af öllum húsum 
sem eiga að rísa ættu að 
liggja fyrir 
 
Bílastæðum mun fækka 
 
Niðurgrafna bílakjallarar, 
sjávaryfirborð mun fara 
hækkandi 
 
Engin raunveruleg þörf eða 
eftirspurn 

a) Umrætt svæði þar sem gert er ráð fyrir að verði byggt á, er á 
uppfyllingu sem að mestu verður til í kringum 1970 og á sér 
því ekki langa sögu hvað varðar bæjarmynd Akureyrar.  
Bakhliðar húsanna við Hafnarstræti 84-90 voru nánast í 
sjávarmálinu eins og myndir frá 1931 sýna og því ekki mjög 
sýnilegt svæði nema af Pollinum. Ásýnd þessa svæðis hefur 
verið að breytast allt frá því ákvörðun var tekin um að byggja 
Glerárgötu í kringum 1972 og Drottningarbraut um 1976.  
Núverandi deiliskipulag af svæðinu sem var staðfest af 
félagsmálaráðuneyti 1981 gerir ráð fyrir uppbyggingu á 
reitnum þar sem heimilt er að byggja allt að fimm hæða hús 
með nýtingarhlutafalli 1.5. Deiliskipulagstillagan gerir ráð 
fyrir 2 ½ til 3 ½ hæða byggingum á reitnum sem er áþekk 
hæð og núverandi hús sem standa við Hafnarstræti í dag (sjá 
nánar í skýringarmynd 2.8 í greinargerð deiliskipulagsins). Að 
auki eru húskroppar slitnir í sundur þannig að bil myndast á 
milli þeirra sem gefur kost á útsýni frá Hafnarstræti. 
Götumynd Hafnarstrætis munu engan veginn breytast við 
umrædd byggingaráform og er sérstaklega gerð grein fyrir 
verndunarákvæðum í greinargerð deiliskipulagsins en flest 
húsin við Hafnarstræti eru hverfisvernduð. 

b) 1979 var unnin húsakönnun af flestum húsunum við 
Hafnarstræti. Ný umfangsmeiri og endurbætt húsakönnun 
fyrir svæðið hefur verið unnin og er fylgigagn 
deiliskipulagstillögunnar. 

c) Skilmálar deiliskipulagsins gera ráð fyrir að tekið verði tillit til 
núverandi byggðar. Lögð er áhersla á vandaða hönnun 
bygginga bæði hvað snertir innri gerð, form og útlit. Stefnt 
er að því að byggingar á svæðinu geti talist góð, nútímaleg 
byggingarlist þar sem fléttast saman notagildi, tæknileg 
gæði, hagkvæmni, vandað útlit og formfegurð. 
Skipulagsnefnd skal meta þessa þætti sérstaklega við 
umfjöllun og afgreiðslu aðalteikninga og verður umsókn 
hafnað  uppfylli hún ekki almennar og sjálfsagðar kröfur að 
þessu leyti þó svo að viðkomandi hönnun uppfylli tæknilegar 
og mælanlegar kröfur reglugerða og skilmála að öðru leyti.  

d) Tekið skal fram að við gerð deiliskipulags er ekki verið að 
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hanna byggingar á svæðinu heldur eru settir skilmálar um að 
nýbyggingar skulu taka mið af yfirbragði gömlu byggðarinnar 
hvað snertir stærðir og hlutföll, form og efnisval eftir því 
sem við á hvort sem um verður að ræða nútímalega 
byggingarlist eða byggingar í gömlum stíl. Nýbyggingar skulu 
virða megindrætti umhverfisins og falla vel inn í 
heildarmyndina. 

e) Í dag eru 200 almenn bílastæði á skipulagssvæðinu. Í 
skipulagstillögunni er gert ráð fyrir 219 almennum 
bílastæðum í húsagötum auk bílastæða í bílageymslum 
íbúðarhúsa og hótels. Almennum stæðum er því á fjölga á 
svæðinu. 

f) Gert er ráð fyrir bílageymslum á nýbyggingarlóðunum 
meðfram Drottningarbraut. Lágmarksfjöldi bílastæða í 
bílageymslum er 20. Hverri íbúð á lóðum A 2-12 skal fylgja 
a.m.k. eitt stæði í bílageymslu. Miðað er við að bílageymslur 
séu hálfniðurgrafnar með garðrými á þaki. Hæðarsetning 
miðast við að gólf bílageymslu og kjallara verði yfir 
sjávarmáli. 

g) Nýbyggingarsvæði í miðbæ Akureyrar er af mjög skorunum 
skammti og því rétt og eðlilegt að nýta þau svæði vel. Með 
tillögunni er verið að bjóða upp á raunverulegan möguleika 
á að geta búið í miðbæ en þó þannig að skarkali miðbæjarins 
valdi ekki óþarfa truflun þar sem svæðið er í jaðri hins 
hefðbundna miðbæjar. Nú þegar hafa áhugasamir aðilar 
óskað eftir að fá að reisa hótel á svæðinu. Bent skal á að ekki 
hægt að búa til eftirspurn ef skipulag er ekki fyrir hendi sem 
er meginforsenda þess að hægt sé að byggja. 

2 25. jan. 
2012 

Guðný Jónsdóttir 
Kt. 110252-5599 
Knútur Óskarsson 
Kt. 230252-3009 
Leirutanga 18 
270 Mosfellsbæ 
(Eigendur íbúðar  
301 Hafnarstræti 86a) 

a) Þau segja tillöguna rýra verðmæti eignar þeirra og 
annarra húseigenda við þennan hluta Hafnarstrætis. 
Þau segjast ekki hafa fest kaup á fasteign sinni ef þau 
hefðu vitað af þessum áætlunum um breytingar á 
svæðinu. Fasteignin var sérstaklega valin með tillitil 
til staðsetningar, umhverfis og tengsla við Akureyri 
og höfnina. 

b)  Þau áskilja sér rétt til bótakröfu á hendur 

Fasteignaverð rýrnar 
 
 
 
 
 
 
Bótakrafa 

a) Núverandi deiliskipulag af svæðinu sem var staðfest af 
félagsmálaráðuneyti 1981 gerir ráð fyrir uppbyggingu á 
reitnum þar sem heimilt er að byggja allt að fimm hæða hús 
með nýtingarhlutafalli 1.5. Deiliskipulagstillagan gerir ráð 
fyrir 2 ½ til 3 ½ hæða byggingum á reitnum sem er áþekk 
hæð og núverandi hús sem standa við Hafnarstræti í dag (sjá 
nánar í skýringarmynd 2.8 í greinargerð deiliskipulagsins). 
Með uppbyggingu á svæðinu er ekkert sem bendir til þess að 
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 Akureyrarbæjar verði deiliskipulagstillagan 
samþykkt. 

c) Gerð er athugasemd við að deiliskipulagstillagan hafi 
ekki verið unnin í samráði við íbúa og hagsmunaaðila 
á svæðinu. Einnig telja þau að ekki hafi verið staðið 
að kynningu á fullnægjandi hátt áður en tillagan var 
auglýst.  

d) Skipulagstillagan styrkir ekki né bætir bæjarmynd 
Akureyrar og er því ekki í samræmi við aðalskipulag 
bæjarins. Tillagan stuðlar að neikvæðri þróun 
svæðisins með tilliti til búsetu og mannslífs á 
svæðinu og fyrir Akureyrarbæ í heild, og skaðar 
menningar- og söguverðmæti, fegurð og ásýnd 
bæjarins. Tillagan taki ekki mið af yfirbragði gömlu 
byggðarinnar við Hafnarstræti hvað snertir stærðir, 
hlutföll og form.  

e) Áformum um byggingu 100 herbergja hótels upp á 3 
hæðir og ris á suðurhluta svæðisins er mótmælt. Þau 
telja það ekki samrýmast markmiðum aðalskipulags 
um bætta bæjarmynd og styrkingu byggðar á 
svæðinu. Þau mótmæla sérstaklega byggingum á 
eftirfarandi reitum: H80, H82, A 2-4, A 6-8 og A 10-
12. 

f) Núverandi falleg ásýnd strandlengjunnar mun verða 
fyrir óbætanlegum skaða verði þessi tillaga að 
raunveruleika. 

g) Útsýni frá húsum við Hafnarstræti til austurs (út á 
Pollinn) verður skert. Sama á við um útsýni til 
norðurs og suður, sem mun hverfa vegna hárra 
bygginga sem tillagan gerir ráð fyrir. 

h) Mótmælt er að þrjú bílastæði er fylgja lóð 
Hafnarstrætis 86a virðast vera felld út samkvæmt 
tillögunni, enda þótt um ótvíræðan rétt eigenda sé 
að ræða.  

i) Stækkun lóðar og nýbyggingar við Hafnarstræti 82 til 
norðurs er mótmælt. Slík viðbygging þrengir mjög að 
eign þeirra. 

 
 
Tillagan ekki unnin í 
samráði við íbúa og 
hagsmunaaðila á svæðinu. 
Ekki staðið að kynningu  
með fullnægjandi hætti 
 
Ekki í samræmi við 
Aðalskipulag Akureyrar  
 
 
 
 
 
 
Nýjum byggingum 
mótmælt 
 
 
 
 
 
Ásýnd strandlengjunnar 
skaðast 
 
Útsýni verður verra 
 
 
 
Bílastæði tekin af þeim  
 
 
Ný bygging þrengir að eign 
þeirra 
 
  

aðrar eignir á svæðinu rýrni í verðmati. Tillagan snýst um að 
byggja á uppfyllingu sem í dag er nýtt undir bílastæði. Með 
því verður svæðið betur nýtt og verðmæti skapast við það 
að gera svæðið eftirsóknara. 

b) Gefur ekki tilefni til svars. 
c) Skipulagslýsing og deiliskipulagstillagan hefur fengið 

meðferð samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010. Einnig 
hafa verið haldnir tveir kynningarfundir fyrir íbúa um 
tillöguna í ráðhúsi Akureyrar.  

d) Umrætt svæði þar sem gert er ráð fyrir að verði byggt á, er á 
uppfyllingu sem að mestu verður til í kringum 1970 og á sér 
því ekki langa sögu hvað varðar bæjarmynd Akureyrar.  
Bakhliðar húsanna við Hafnarstræti 84-90 voru nánast í 
sjávarmálinu eins og myndir frá 1931 sýna og því ekki mjög 
sýnilegt svæði nema af Pollinum. Ásýnd þessa svæðis hefur 
verið að breytast allt frá því ákvörðun var tekin um að byggja 
Glerárgötu í kringum 1972 og Drottningarbraut um 1976.  
Götumynd Hafnarstrætis mun engan veginn breytast við 
umrædd byggingaráform og er sérstaklega gerð grein fyrir 
verndunarákvæðum í greinargerð deiliskipulagsins en flest 
húsin við Hafnarstræti eru hverfisvernduð. 
Skilmálar deiliskipulagsins gera ráð fyrir að tekið skuli tillit til 
núverandi byggðar. Lögð er áhersla á vandaða hönnun 
bygginga bæði hvað snertir innri gerð, form og útlit. Stefnt 
er að því að byggingar á svæðinu geti talist góð, nútímaleg 
byggingarlist þar sem fléttast saman notagildi, tæknileg 
gæði, hagkvæmni, vandað útlit og formfegurð. 
Skipulagsnefnd skal meta þessa þætti sérstaklega við 
umfjöllun og afgreiðslu aðalteikninga og verður umsókn 
hafnað  uppfylli hún ekki almennar og sjálfsagðar kröfur að 
þessu leyti þó svo að viðkomandi hönnun uppfylli tæknilegar 
og mælanlegar kröfur reglugerða og skilmála að öðru leyti. 

e) Sjá svar við lið nr. d. 

f) Sjá svar við lið nr. d. 

g) Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 2 ½ til 3 ½ hæða 
byggingum á reitnum sem er áþekk hæð og núverandi hús 
sem standa við Hafnarstræti í dag (sjá nánar í skýringarmynd 
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2.8 í greinargerð deiliskipulagsins). Að auki eru húskroppar 
slitnir í sundur þannig að bil myndast á milli þeirra sem gefur 
kost á útsýni frá Hafnarstræti. 

h) Bílastæði sem og önnur nýting lóða í landi Akureyrarbæjar 
er ákveðin í deiliskipulagi. Bílastæði sem tilheyra H86 og eru 
hluti núverandi bílastæðasvæðis austan lóðanna er fellt 
niður. Í stað þess er lóð stækkuð lítillega til austurs og um 3 
m til norðurs. Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir að þrjú 
bílastæði verði innan lóðar H84 (H86a) með aðkomu frá 
húsagötu (Austurbrú) milli nýbygginga og akfærum gangstíg 
milli H82 og H84. 

i) Allt fram til ársins 1990 stóð hús á lóðinni Hafnarstræti 84 
sem nú er lagt til að verði sameinuð lóð nr. 82. Afstaða þess 
húss er mjög áþekk staðsetningu eldra húss og er hugsað 
sem uppfylling í götumyndina sem að margra mati hefur 
sárlega vantað að fylla í.  

3 1. febr. 
2012 

Norðurorka a) Athugasemd við skipulagsuppdrátt og greinargerð 
um samræmi, staðsetningu og umfjöllun varðandi 
spennistöð. 

b) Núverandi spennistöð er í góðu húsnæði sem ekki 
stendur til að endurnýja af hálfu Norðurorku. Af 
hálfu Norðurorku hefur ekki verið lagt endanlegt mat 
á það hvort sú staðsetning sem lögð er fram í 
skipulagstillögunni er fullnægjandi. Gera verður 
fyrirvara við skipulagið um að færslan er tæknilega í 
lagi og að samkomulag náist um flutninginn.   

c) Það er krafa Norðurorku, að þar sem 
skipulagsbreytingin veldur kostnaði við dreifikerfi 
verður sá aðili sem óskar eftir breytingunni að bera 
kostnaðinn. Í þessu tilviki Akureyrarbær. Sé ætlun 
skipulagsyfirvalda að væntanlegur lóðarhafi beri 
þennan kostnað þarf það að koma skýrt fram í 
deiliskipulaginu og greinargerð með því. Það verður 
því að vera skilyrði fyrir veitingu lóðarinnar og útgáfu 
lóðarsamnings, að fyrir liggi samningur við 
Norðurorku um nýtt húsnæði, flutning 
spennistöðvarinnar og greiðslu kostnaðar vegna 

Staðsetning spennistöðvar 
 
 
Samkomulag um flutning 
 
 
 
 
 
 
Kostnaður vegna tilfærslu 
spennustöðvar 

a) Tekið er tillit til ábendinga um leiðréttingar í greinargerð.  

b) Bent er á að núverandi spennistöð er hluti að gömlu húsi 
Hitaveitunnar sem rifið var 2001 og er staðsett þannig að 
nýting reitsins verður óheppileg. Ljóst er að færsla á 
núverandi spennistöð er og verður samkomulagsatriði á milli 
annarsvegar lóðarhafa og eiganda spennistöðvarinnar og 
hinsvegar Akureyrarbæjar sem eiganda landsins. 

c) Kostnaður vegna framkvæmda fellur ekki undir málefni 
skipulagsnefndar. Að öðru leyti er vísað til svars í lið b. 
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þess.  

4 5. febr. 
2012 

Guðný Jónsdóttir 
Kt. 110252-5599 
Knútur Óskarsson 
Kt. 230252-3009 
Leirutanga 18 
270 Mosfellsbæ 
(Eigendur íbúðar  
301 Hafnarstræti 86a) 
Seinni athugasemd 

Í viðtali við Sigurð Guðmundsson bæjarstjórnarmann 
og fulltrúa í Skipulagsnefnd Akureyrarbæjar á 
Sjónvarpsstöðinni N4 þriðjudaginn 31. janúar 2012 
kom eftirfarandi fram : 
„-að venjulegt fjölskyldufólk komi ekki til með að búa 
á svæðinu. Akureyrar kæmu áfram til með að búa í 
úthverfum í nágrenni við skóla og aðra þjónustu. 
Vegna staðsetningar yrði væntanlega ekki mikið um 
barnafólk á svæðinu.“  
Mætti á orðum hans skilja að svæðið ætti að vera 
einhverskonar orlofshúsasvæði væntanlega ætlað 
fyrir það fólk, yngra og eldra, sem kæmi fyrst og 
fremst til að skemmta sér í miðbæ Akureyrar.   
Hvers vegna er ekki getið um þessar fyrirætlanir, ef 
réttar eru, í aðalskipulagi og í tillögu að 
deiliskipulagi? 

Orlofsíbúðir og ónæði en 
ekki íbúðir fyrir venjulegt 
fjölskyldufólk. 

a) Lögð er áhersla á fjölgun íbúða á svæðinu. Gert er ráð fyrir 

að heimilt verði að hafa miðbæjarstarfsemi á jarðhæð húsa. 

Með skipulagsákvæðum skal tryggja gæði íbúða, t.d. hvað 

snertir hljóðvist, útsýni og skjól þannig að svæðið verði 

áhugavert og eftirsóknarvert til íbúðar. 

Gert er ráð fyrir fjórum nýbyggingarlóðum sem snúa að 

Drottningarbraut. Auk þeirra er gert ráð fyrir byggingum á 

lóðum H69 og H82 og endurnýjun byggingar á H75. Ein lóð 

er ætluð undir hótel en miðað er við að aðrar byggingar 

verði fyrst og fremst íbúðarhús með möguleika á 

miðbæjarstarfsemi, einkum á jarðhæð.  

Hvergi er þess getið í greinargerð deiliskipulagsins að um 

orlofsíbúðir séu að ræða enda er umrætt svæði á skilgreindu 

miðbæjarsvæði en ekki frístundasvæði. 

5 5. febr. 
2012 

Hrefna Rut Níelsdóttir 
Kt.  0507913439 

Er mjög mótfallinn nýja deiliskipulaginu við 
Hafnarstræti. Finnst algjör synd að byggja fyrir 
framan gömlu fallegu húsin og að það eyðileggi 
sjarma bæjarins.  Vonar að bæjarbúum sé gefinn 
kostur á að kjósa um þess tillögu.  

Synd að byggja fyrir fram 
gömlu húsin 
 
Íbúum gefin kostur á að 
kjósa um tillögunina 

Umrætt svæði þar sem gert er ráð fyrir að verði byggt á, er á 

uppfyllingu sem að mestu verður til í kringum 1970 og á sér 

því ekki langa sögu hvað varðar bæjarmynd Akureyrar.  

Bakhliðar húsanna við Hafnarstræti 84-90 voru nánast í 

sjávarmálinu eins og myndir frá 1931 sýna og því ekki mjög 

sýnilegt svæði nema af Pollinum. Ásýnd þessa svæðis hefur 

verið að breytast allt frá því ákvörðun var tekin um að byggja 

Glerárgötu í kringum 1972 og Drottningarbraut um 1976.  

Götumynd Hafnarstrætis munu engan veginn breytast við 

umrædd byggingaráform og er sérstaklega gerð grein fyrir 

verndunarákvæðum í greinargerð deiliskipulagsins en flest 

húsin við Hafnarstræti eru hverfisvernduð. 

Skilmálar deiliskipulagsins gera ráð fyrir að tekið skuli tillit til 

núverandi byggðar. Lögð er áhersla á vandaða hönnun 

bygginga bæði hvað snertir innri gerð, form og útlit. Stefnt 

er að því að byggingar á svæðinu geti talist góð, nútímaleg 

byggingarlist þar sem fléttast saman notagildi, tæknileg 

gæði, hagkvæmni, vandað útlit og formfegurð. 

Skipulagsnefnd skal meta þessa þætti sérstaklega við 
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umfjöllun og afgreiðslu aðalteikninga og verður umsókn 

hafnað  uppfylli hún ekki almennar og sjálfsagðar kröfur að 

þessu leyti þó svo að viðkomandi hönnun uppfylli tæknilegar 

og mælanlegar kröfur reglugerða og skilmála að öðru leyti. 

Deiliskipulagssvæðið er skilgreint sem miðsvæði í 

aðalskipulagi. Aðalskipulag Akureyrar 2005-2018 var 

staðfest af umhverfisráðherra 15.12.2006. 

Deiliskipulagstillagan var auglýst og kynnt í samræmi við 

skipulagslög nr. 123/2010.  

6 6. febr. 
2012 

Húsafriðunarnefnd Mikilvægt er að viðhalda sögulegri ásýnd Akureyrar. 
Gera megi breytingar á fyrirliggjandi tillögu þannig að 
áhrif nýbygginga minnki og komi ekki til með að bera 
gamla bæinn ofurliði, t.a.m. með því að færa hótel, sem 
gert er ráð fyrir við suðurenda svæðisins í norðurendann, 
nær núverandi hærri byggð. 
 

Færa hótel nær núverandi, 
hærri byggð (í norður). 
 

Umrætt svæði þar sem gert er ráð fyrir að verði byggt á, er á 

uppfyllingu sem að mestu verður til í kringum 1970 og á sér 

því ekki langa sögu hvað varðar bæjarmynd Akureyrar.  

Bakhliðar húsanna við Hafnarstræti 84-90 voru nánast í 

sjávarmálinu eins og myndir frá 1931 sýna og því ekki mjög 

sýnilegt svæði nema af Pollinum. Ásýnd þessa svæðis hefur 

verið að breytast allt frá því ákvörðun var tekin um að byggja 

Glerárgötu í kringum 1972 og Drottningarbraut um 1976.  

Götumynd Hafnarstrætis mun engan veginn breytast við 

umrædd byggingaráform og er sérstaklega gerð grein fyrir 

verndunarákvæðum í greinargerð deiliskipulagsins en flest 

húsin við Hafnarstræti eru hverfisvernduð. 

Skilmálar deiliskipulagsins gera ráð fyrir að tekið skuli tillit til 

núverandi byggðar. Lögð er áhersla á vandaða hönnun 

bygginga bæði hvað snertir innri gerð, form og útlit. Stefnt 

er að því að byggingar á svæðinu geti talist góð, nútímaleg 

byggingarlist þar sem fléttast saman notagildi, tæknileg 

gæði, hagkvæmni, vandað útlit og formfegurð. 

Skipulagsnefnd skal meta þessa þætti sérstaklega við 

umfjöllun og afgreiðslu aðalteikninga og verður umsókn 

hafnað  uppfylli hún ekki almennar og sjálfsagðar kröfur að 

þessu leyti þó svo að viðkomandi hönnun uppfylli tæknilegar 

og mælanlegar kröfur reglugerða og skilmála að öðru leyti. 

Núverandi deiliskipulag af svæðinu sem var staðfest af 
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félagsmálaráðuneyti 1981 gerir ráð fyrir uppbyggingu á 

reitnum þar sem heimilt er að byggja allt að fimm hæða hús 

með nýtingarhlutafalli 1.5. Deiliskipulagstillagan gerir ráð 

fyrir 2 ½ til 3 ½ hæða byggingum á reitnum sem er áþekk 

hæð og núverandi hús sem standa við Hafnarstræti í dag (sjá 

nánar í skýringarmynd 2.8 í greinargerð deiliskipulagsins).  

Á syðstu byggingarlóðinni meðfram Drottningarbraut, 

Hafnarstræti 80, er gert ráð fyrir hóteli með um 100 

gistiherbergjum. Miðað er við að austurálma verði þrjár 

hæðir með rishæð með 38-40° þaki. Aðrir hlutar hússins eru 

lægri.  

Húsið skal taka mið af stöðu sinni, annars vegar sem 

suðurmörk miðbæjarins og hins vegar sem brú milli nýrrar 

byggðar og gömlu byggðarinnar í Fjörunni. Form, útlit og 

efnisval skal miða að því að fella bygginguna sem best að 

fyrirliggjandi byggð sbr. almenn ákvæði um gæði bygginga í 

kafla 2.4.2 

Meginformi byggingarinnar skal skipt upp í hlutföllum, sem 

falla vel að mælikvarða eldri byggðar t.d. með inndregnum 

byggingarhlutum (t.d. stigahúsum) og/eða breyttri 

efnisnotkun. Lengd samfeldra þaka skal einnig taka mið af 

eldri byggð s.s. Hafnarstræti 82 og 88. Valmaþök eru ekki 

heimil. Ekki var talið hægt að koma fyrir hóteli af þessari 

stærð á öðrum stað á reitnum auk þess að aðkoma að 

svæðinu hentaði betur fyrir hótel syðst á reitnum. 

7 7. febr. 
2012 

Starfsmannafélag 
Mosfellsbæjar 
Eigandi Hafnarstræti 
86a 2.h. 
Kt. 680183-0329 
 

Athugasemdin er samhljóða nr. 2 og er í 9 liðum. 
 

 Sama svar og við nr. 2. 

8 6. febr. 
2012 

Andreas Baumgartner 
Kt. 290469-2529 

Athugasemdin er samhljóða nr. 2 og er í 9 liðum. 
 

 Sama svar og við nr. 2. 
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Umráðamaður 
Hafnarstræti 86a 1.h. 

9 7. febr. 
2012 

Sólveig Dóra 
Hartmannsdóttir 
Hafnarstræti 88 
Kt. 260862-4999 

a) Mikil eyðilegging á bæjarmyndinni sem við erum 
stolt af og er dýrmæt. Ferðamenn sem koma hér og 
mynda gömlu húsin, mynda þau frá 
Drottningarbrautinni en ekki Hafnarstræti.   

b) Allar þessar lóðir eru eignarlóðir. Akureyrarbær 
hefur ekki löglegan rétt á því að taka af lóðum fólks 
og hagræða lóðarmörkum hvers eins eftir hentisemi, 
nema með leyfi eiganda. 

c) Það á að byggja fyrir allt útsýni, sem þýðir 
eignarýrnun. Það er sjálfgefið að eignir sem eru með 
góðu útsýni eru verðmætari en aðrar.  

d) Bæjarfulltrúi lét hafa eftir sér í viðtali að hin 
hefðbundni Akureyringur myndi ekki eiga heima í 
þessum íbúðum. Það virðist því liggja ljóst fyrir að 
þetta verði orlofsíbúðir með tilheyrandi 
vandamálum sem þýðir að sjálfsögðu lækkandi verð 
og illa söluleg hús þeirra sem eiga hér heima við 
Hafnarstræti.  
 
 
 

 

Eyðilegging á 
bæjarmyndinni  
 
 
 
Eignarlóðir 
 
 
 
Skerðing á útsýni 
 
 
Orlofsíbúðir 
Fasteignaverð rýrnar 
 
 
 
 
 
 

a) Umrætt svæði þar sem gert er ráð fyrir að verði byggt á, er á 

uppfyllingu sem að mestu verður til í kringum 1970 og á sér 

því ekki langa sögu hvað varðar bæjarmynd Akureyrar.  

Bakhliðar húsanna við Hafnarstræti 84-90 voru nánast í 

sjávarmálinu eins og myndir frá 1931 sýna og því ekki mjög 

sýnilegt svæði nema af Pollinum. Ásýnd þessa svæðis hefur 

verið að breytast allt frá því ákvörðun var tekin um að byggja 

Glerárgötu í kringum 1972 og Drottningarbraut um 1976. 

Götumynd Hafnarstrætis mun engan veginn breytast við 

umrædd byggingaráform og er sérstaklega gerð grein fyrir 

verndunarákvæðum í greinargerð deiliskipulagsins en flest 

húsin við Hafnarstræti eru hverfisvernduð. 

Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 2 ½ til 3 ½ hæða 

byggingum á reitnum sem er áþekk hæð og núverandi hús 

sem standa við Hafnarstræti í dag (sjá nánar í skýringarmynd 

2.8 í greinargerð deiliskipulagsins).  

b) Stærðir lóða sem og önnur nýting þeirra í landi 

Akureyrarbæjar er ákveðin í deiliskipulagi. Einungis lóðirnar 

nr. 86-90 eru skilgreindar sem eignarlóðir á svæðinu. Aðrar 

lóðir á svæðinu eru í eigu Akureyrarbæjar. Samkvæmt mynd 

2.2 í greinargerð gert ráð fyrir lítilsháttar skerðingum á 

lóðum við Hafnarstræti 82, 86 og 88 en hinsvegar eru þær 

lóðir stækkaðar til norðurs þannig að heildarstærðir þeirra 

minnka ekki. 

c) Með uppbyggingu á svæðinu er ekkert sem bendir til þess að 

aðrar eignir á svæðinu rýrni í verðmati. Tillagan snýst um að 

byggja á uppfyllingu sem í dag er nýtt undir bílastæði. Með 

því verður svæðið betur nýtt og verðmæti skapast við það 

að gera svæðið eftirsóknara. 

Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 2 ½ til 3 ½ hæða 

byggingum á reitnum sem er áþekk hæð og núverandi hús 
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sem standa við Hafnarstræti í dag (sjá nánar í skýringarmynd 

2.8 í greinargerð deiliskipulagsins). Að auki eru húskroppar 

slitnir í sundur þannig að bil myndast á milli þeirra sem gefur 

kost á útsýni frá Hafnarstræti. Götumynd Hafnarstrætis 

munu engan veginn breytast við umrædd byggingaráform og 

er sérstaklega gerð grein fyrir verndunarákvæðum í 

greinargerð deiliskipulagsins en flest húsin við Hafnarstræti 

eru hverfisvernduð. 

d) Hvergi er þess getið í greinargerð deiliskipulagsins að um 

orlofsíbúðir séu að ræða enda er umrætt svæði á skilgreindu 

miðbæjarsvæði en ekki frístundasvæði. 
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 7. febr. 
2012 

Undirskriftarlistar  

Athugasemdir frá 
forsvarsmanni 
undirskriftarlista  
Ingibjörgu Bragadóttur  

 

Athugasemdir úr bréfi með undirskriftarlistum: 

 

Umrætt skipulag hefur mikla eyðileggingu í för með 
sér á hinni fallegu bæjarmynd. 

Þau sögulegu hús sem standa við Hafnarstræti eiga 
að njóta sín í forgrunni bæjarins, en ekki vera falin á 
bakvið nýrri byggingar, óháð útliti þeirra nýbygginga. 

 
 
Eyðilegging á 
bæjarmyndinni  
Söguleg hús, eiga að vera í 
forgrunni 

 

 

Svar við bréfi með undirskriftarlistum: 

Á grundvelli gildandi aðalskipulags í kringum 1972 og 
deiliskipulags miðbæjarins 1981 voru Glerárgata og 
Drottningarbraut lagðar í þeirri mynd sem þær eru í dag. 
Gerð Drottningarbrautar var að mestu lokið 1976 en upp úr 
1980 var fyllt í hluta Torfunefshafnar og lokið við tengingu 
við Drottningarbrautar til norðurs að Glerárgötu. Með 
þessum landfyllingum breyttist bæjarmynd Akureyrar 
verulega. Byggðin undir brekkurótinni sem verið hafði 
nánast í fjöruborðinu sneri nú bakhlið að megin umferðaræð 
bæjarins. Hafnarstræti var ekki lengur þjóðvegurinn í 
gegnum bæinn og hin sögulega bæjarmynd Hafnarstrætis 
fjarlægðist hinn almenna bæjarbúa. Bakhús, skemmur, 
prentsmiðja Odds Björnssonar (síðar hús Hitaveitu 
Akureyrar) og óræktuð og ófrágengin landfylling varð andlit 
þessa hluta miðbæjarins. Drottningarbrautin hafði þannig 
mikil áhrif á bæjarmynd Akureyrar, ekki síst með því að með 
henni urðu til ný sjónarhorn sem áður var einungis hægt að 
ná af Pollinum. Þar sem fyrirséð var að landfyllingarnar yrðu 
óbyggðar um langan tíma var gengið frá bílastæðum á hluta 
svæðisins og ræktað upp skjólbelti meðfram 
Drottningarbraut m.a. til þess að skýla mishrörlegum 
bakhliðum gömlu húsanna við Hafnarstræti. 

Fyrir utan þessar gatnaframkvæmdir, gerð bílastæða austan 
Skipagötu og göngugötu í hluta Hafnarstætis, 

hafði miðbæjarskipulagið frá 1981 litla uppbyggingu í för 
með sér. Ástæða þess er líklega sú að ósamræmið milli þess 
sem fyrir var og þess sem stefnt var að var of mikið. Átti það 
þó ekki við um Drottningarbrautarreitinn þar sem gert var 
ráð fyrir stofnunum og skrifstofubyggingum á nýrri 
landfyllingu innan Drottningarbrautar. Lítil ásókn var hins 
vegar í uppbyggingu miðbæjarstarfsemi á svæðinu og var 
einungis ein bygging reist þar á seinni hluta 20. aldar 
(Kaupvangsstræti 1). 

Nú er horft til þessa svæðis með meiri áhuga og aðilar óskað 
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eftir að fá að byggja m.a. hótel á reitnum. 

Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 2 ½ til 3 ½ hæða 
byggingum á reitnum sem er áþekk hæð og núverandi hús 
sem standa við Hafnarstræti í dag (sjá nánar í skýringarmynd 
2.8 í greinargerð deiliskipulagsins). Að auki eru húskroppar 
slitnir í sundur þannig að bil myndast á milli þeirra sem gefur 
kost á útsýni frá Hafnarstræti. Götumynd Hafnarstrætis mun 
engan veginn breytast við umrædd byggingaráform og er 
sérstaklega gerð grein fyrir verndunarákvæðum í 
greinargerð deiliskipulagsins en flest húsin við Hafnarstræti 
eru hverfisvernduð. 

 7. febr. 
2012 

Af undirskriftarlistum. 

 

Athugasemdir af undirskriftarlistum: 

 

 Svör við athugasemdum af undirskriftarlistum: 

  Ragna Gestsdóttir 
291086-3069 
 

a) Vill sjá sögulega samfellu í bænum – má ekki bitna á 
tækifærum framtíðar kynslóða. Tökum ekki 
ákvarðanir sem við sjáum eftir og komandi kynslóðir 
munu syrgja. 

 

Söguleg samfella í bænum Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 2 ½ til 3 ½ hæða byggingum á 
reitnum sem er áþekk hæð og núverandi hús sem standa við 
Hafnarstræti í dag (sjá nánar í skýringarmynd 2.8 í greinargerð 
deiliskipulagsins). Að auki eru húskroppar slitnir í sundur þannig 
að bil myndast á milli þeirra sem gefur kost á útsýni frá 
Hafnarstræti. Götumynd Hafnarstrætis mun engan veginn 
breytast við umrædd byggingaráform og er sérstaklega gerð grein 
fyrir verndunarákvæðum í greinargerð deiliskipulagsins en flest 
húsin við Hafnarstræti eru hverfisvernduð. 

  Erla Fjóla Friðriksdóttir 
280151-4089 
 

b) Aðkoma að bænum okkar austan megin frá séð er 
einstaklega fögur. Lágreistu húsin í fjörunni og síðan 
gömlu húsin út Aðalstræti og Hafnarstræti er þeim til 
mikils sóma. Nýtt deiliskipulag mun loka fyrir þessa 
hlýlegu umvefjandi aðkomu að bænum okkar. Ég 
hvet því skipulagsnefnd bæjarins að falla frá þessari 
tillögu sinni.  

 

Nýtt deiliskipulag mun loka 
fyrir hlýlega aðkomu 

 

Umrætt svæði þar sem gert er ráð fyrir að verði byggt á, er á 
uppfyllingu sem að mestu verður til í kringum 1970 og á sér því 
ekki langa sögu hvað varðar bæjarmynd Akureyrar.  Bakhliðar 
húsanna við Hafnarstræti 84-90 voru nánast í sjávarmálinu eins 
og myndir frá 1931 sýna og því ekki mjög sýnilegt svæði nema af 
Pollinum. Ásýnd þessa svæðis hefur verið að breytast allt frá því 
ákvörðun var tekin um að byggja Glerárgötu í kringum 1972 og 
Drottningarbraut um 1976.  

Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 2 ½ til 3 ½ hæða byggingum á 
reitnum sem er áþekk hæð og núverandi hús sem standa við 
Hafnarstræti í dag (sjá nánar í skýringarmynd 2.8 í greinargerð 
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deiliskipulagsins). Að auki eru húskroppar slitnir í sundur þannig 
að bil myndast á milli þeirra sem gefur kost á útsýni frá 
Hafnarstræti. 

  Hallgrímur Gíslason 
240948-7619 
 

c) Finnst út í hött að taka þetta svæði út úr og 
skipuleggja það sér. Skilur ekki þá áráttu að vilja 
eyðileggja fegursta hluta bæjarins, sem er húsaröðin 
við Hafnarstræti fyrir sunnan Kaupvangsstræti og 
suður úr. Þar á ég við sjónræna eyðileggingu sem 
verður ef ný hús eru byggð austan Hafnarstrætis því 
ný hús skyggja á götumyndina sem fyrir er. 
Húsaröðin hefur gífurlegt sjónrænt og sögulegt gildi. 

Sjónræna eyðilegging 
austan Hafnarstrætis 

 

Götumynd Hafnarstrætis mun engan veginn breytast við umrædd 
byggingaráform og er sérstaklega gerð grein fyrir 
verndunarákvæðum í greinargerð deiliskipulagsins en flest húsin 
við Hafnarstræti eru hverfisvernduð.  
Umrætt svæði þar sem gert er ráð fyrir að verði byggt á, er á 
uppfyllingu sem að mestu verður til í kringum 1970 og á sér því 
ekki langa sögu hvað varðar bæjarmynd Akureyrar.  Bakhliðar 
húsanna við Hafnarstræti 84-90 voru nánast í sjávarmálinu eins 
og myndir frá 1931 sýna og því ekki mjög sýnilegt svæði nema af 
Pollinum. Ásýnd þessa svæðis hefur verið að breytast allt frá því 
ákvörðun var tekin um að byggja Glerárgötu í kringum 1972 og 
Drottningarbraut um 1976. Þar sem fyrirséð var að 
landfyllingarnar yrðu óbyggðar um langan tíma var gengið frá 
bílastæðum á hluta svæðisins og ræktað upp skjólbelti meðfram 
Drottningarbraut m.a. til þess að skýla mishrörlegum bakhliðum 
gömlu húsanna við Hafnarstræti.  
Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 2 ½ til 3 ½ hæða byggingum á 
reitnum sem er áþekk hæð og núverandi hús sem standa við 
Hafnarstræti í dag (sjá nánar í skýringarmynd 2.8 í greinargerð 
deiliskipulagsins). 

  Anna Bryndís 
Sigurðardóttir 
190567-3389 
 

d) Sjálfsagt að nýta þetta pláss sem þarna er en vil ekki 
sjá kassalaga, ópersónulegar byggingar á þessu 
svæði og hótel síst af öllu. Með fullri virðingu fyrir 
nútíma arkitektúr þá finnst mér hann ekki eiga 
heima á þessum stað, vil frekar fá fleiri byggingar í 
svipuðum stíl og þær sem fyrir eru.  

 

Ekki kassalaga, 
ópersónulegar byggingar 

 

Skilmálar deiliskipulagsins gera ráð fyrir að tekið skuli tillit til 
núverandi byggðar. Lögð er áhersla á vandaða hönnun bygginga 
bæði hvað snertir innri gerð, form og útlit. Stefnt er að því að 
byggingar á svæðinu geti talist góð, nútímaleg byggingarlist þar 
sem fléttast saman notagildi, tæknileg gæði, hagkvæmni, vandað 
útlit og formfegurð. Skipulagsnefnd skal meta þessa þætti 
sérstaklega við umfjöllun og afgreiðslu aðalteikninga og verður 
umsókn hafnað  uppfylli hún ekki almennar og sjálfsagðar kröfur 
að þessu leyti þó svo að viðkomandi hönnun uppfylli tæknilegar 
og mælanlegar kröfur reglugerða og skilmála að öðru leyti. 
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  Sigurlaug Gunnarsdóttir 
081250-4059 
 

e) Þessi litli reitur ber alls ekki allar þær byggingar sem 
fyrirhugað er að byggja á honum. Samkv. þessu 
skipulagi hverfur fjöldi bílastæða. 

Of mikið byggingarmagn Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 2 ½ til 3 ½ hæða byggingum á 
reitnum sem er áþekk hæð og núverandi hús sem standa við 
Hafnarstræti í dag (sjá nánar í skýringarmynd 2.8 í greinargerð 
deiliskipulagsins). Að auki eru húskroppar slitnir í sundur þannig 
að bil myndast á milli þeirra sem gefur kost á útsýni frá 
Hafnarstræti. 
Í dag eru 200 almenn bílastæði á skipulagssvæðinu. Í 
skipulagstillögunni er gert ráð fyrir 219 almennum bílastæðum í 
húsagötum auk bílastæða í bílageymslum íbúðarhúsa og hótels. 
Almennum stæðum er því á fjölga á svæðinu. 

  Lovísa B. Kristjánsdóttir 
141262-4409 
 

f) Samþykkir ekki að fela bæinn, eyðileggja 
bæjarmyndina með orlofsíbúðum. Stefnan er að 
fækka bílastæðum svo um munar. Hvað varðar 
hótelið - þversögnin er felst í því að veiða hingað 
ferðamenn, m.a. út á bæjarmyndina en jafnframt 
hyggjumst við eyðileggja þessa sömu mynd með 
byggingum fyrir ferðamenn. 

Orlofsíbúðir Hvergi er þess getið í greinargerð deiliskipulagsins að um 
orlofsíbúðir séu að ræða enda er umrætt svæði á skilgreindu 
miðbæjarsvæði en ekki frístundasvæði. 
Í dag eru 200 almenn bílastæði á skipulagssvæðinu. Í 
skipulagstillögunni er gert ráð fyrir 219 almennum bílastæðum í 
húsagötum auk bílastæða í bílageymslum íbúðarhúsa og hótels. 
Almennum stæðum er því á fjölga á svæðinu. 

  Jónína Sturludóttir 
041149-7369 
 

g) Mér finnst persónulega út í hött að byggja fyrir þessi 
hús sem alltaf verða fallegri. Bílastæði vantar í 
miðbænum. 

Sjónræn eyðilegging. 
Fækkun bílastæða. 

Umrætt svæði þar sem gert er ráð fyrir að verði byggt á, er á 
uppfyllingu sem að mestu verður til í kringum 1970 og á sér því 
ekki langa sögu hvað varðar bæjarmynd Akureyrar.  Bakhliðar 
húsanna við Hafnarstræti 84-90 voru nánast í sjávarmálinu eins 
og myndir frá 1931 sýna og því ekki mjög sýnilegt svæði nema af 
Pollinum. Ásýnd þessa svæðis hefur verið að breytast allt frá því 
ákvörðun var tekin um að byggja Glerárgötu í kringum 1972 og 
Drottningarbraut um 1976. Þar sem fyrirséð var að 
landfyllingarnar yrðu óbyggðar um langan tíma var gengið frá 
bílastæðum á hluta svæðisins og ræktað upp skjólbelti meðfram 
Drottningarbraut m.a. til þess að skýla mishrörlegum bakhliðum 
gömlu húsanna við Hafnarstræti. 
Núverandi deiliskipulag af svæðinu sem var staðfest af 
félagsmálaráðuneyti 1981 gerir ráð fyrir uppbyggingu á reitnum 
þar sem heimilt er að byggja allt að fimm hæða hús með 
nýtingarhlutfalli 1.5. Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 2 ½ til 3 
½ hæða byggingum á reitnum sem er áþekk hæð núverandi húsa 
sem standa við Hafnarstræti í dag (sjá nánar í skýringarmynd 2.8 í 
greinargerð deiliskipulagsins). Að auki eru húskroppar slitnir í 
sundur þannig að bil myndast á milli þeirra sem gefur kost á 
útsýni frá Hafnarstræti. 
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Í dag eru 200 almenn bílastæði á skipulagssvæðinu. Í 
skipulagstillögunni er gert ráð fyrir 219 almennum bílastæðum í 
húsagötum auk bílastæða í bílageymslum íbúðarhúsa og hótels. 
Almennum stæðum er því á fjölga á svæðinu. 

  Ingi Stefán Stefánsson 
210386-2549 

h) Gamli bærinn ætti að vera friðaður. Ef byggðar verða 
nýja byggingar ættu þær að vera í stíl við það. 

Byggja í stíl við það sem 
fyrir er 

Skilmálar deiliskipulagsins gera ráð fyrir að tekið skuli tillit til 
núverandi byggðar. Lögð er áhersla á vandaða hönnun bygginga 
bæði hvað snertir innri gerð, form og útlit. Stefnt er að því að 
byggingar á svæðinu geti talist góð, nútímaleg byggingarlist þar 
sem fléttast saman notagildi, tæknileg gæði, hagkvæmni, vandað 
útlit og formfegurð. Skipulagsnefnd skal meta þessa þætti 
sérstaklega við umfjöllun og afgreiðslu aðalteikninga og verður 
umsókn hafnað  uppfylli hún ekki almennar og sjálfsagðar kröfur 
að þessu leyti þó svo að viðkomandi hönnun uppfylli tæknilegar 
og mælanlegar kröfur reglugerða og skilmála að öðru leyti. 

  Sigríður Geirlaugsdóttir 
040170-4809 
 

i) Gömlu húsin eru falleg og rótgróinn partur af 
Akureyri og Akureyringum. Þau eru mikilvægur 
menningarpartur og minjar. 

Rótgróinn partur af 
Akureyri 

Skilmálar deiliskipulagsins gera ráð fyrir að tekið skuli tillit til 
núverandi byggðar. Lögð er áhersla á vandaða hönnun bygginga 
bæði hvað snertir innri gerð, form og útlit. Stefnt er að því að 
byggingar á svæðinu geti talist góð, nútímaleg byggingarlist þar 
sem fléttast saman notagildi, tæknileg gæði, hagkvæmni, vandað 
útlit og formfegurð. Skipulagsnefnd skal meta þessa þætti 
sérstaklega við umfjöllun og afgreiðslu aðalteikninga og verður 
umsókn hafnað  uppfylli hún ekki almennar og sjálfsagðar kröfur 
að þessu leyti þó svo að viðkomandi hönnun uppfylli tæknilegar 
og mælanlegar kröfur reglugerða og skilmála að öðru leyti. 

  Sigurveig Sigurðardóttir 
020634-3839 
 

j) Er á móti þessum stóru byggingum á þessum stað. 
Byggðin ætti að vera lágreistari og meira í stíl við það 
sem fyrir er. 

Lágreistari byggð Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 2 ½ til 3 ½ hæða byggingum á 
reitnum sem er áþekk hæð og núverandi hús sem standa við 
Hafnarstræti í dag (sjá nánar í skýringarmynd 2.8 í greinargerð 
deiliskipulagsins). Að auki eru húskroppar slitnir í sundur þannig 
að bil myndast á milli þeirra sem gefur kost á útsýni frá 
Hafnarstræti. 

  Tryggvi Gíslason 
110638-3109 
 

k) 100 ára gamalli bæjarmynd Akureyrar má ekki 
breyta. 

Bæjarmyndin Umrætt svæði þar sem gert er ráð fyrir að verði byggt á, er á 
uppfyllingu sem að mestu verður til í kringum 1970 og á sér því 
ekki langa sögu hvað varðar bæjarmynd Akureyrar.  Bakhliðar 
húsanna við Hafnarstræti 84-90 voru nánast í sjávarmálinu eins 
og myndir frá 1931 sýna og því ekki mjög sýnilegt svæði nema af 
Pollinum. Ásýnd þessa svæðis hefur verið að breytast allt frá því 
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ákvörðun var tekin um að byggja Glerárgötu í kringum 1972 og 
Drottningarbraut um 1976.  
Núverandi deiliskipulag af svæðinu sem var staðfest af 
félagsmálaráðuneyti 1981 gerir ráð fyrir uppbyggingu á reitnum 
þar sem heimilt er að byggja allt að fimm hæða hús með 
nýtingarhlutafalli 1.5. Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 2 ½ til 3 
½ hæða byggingum á reitnum sem er áþekk hæð og núverandi 
hús sem standa við Hafnarstræti í dag (sjá nánar í skýringarmynd 
2.8 í greinargerð deiliskipulagsins). 
Götumynd Hafnarstrætis mun engan veginn breytast við umrædd 
byggingaráform og er sérstaklega gerð grein fyrir 
verndunarákvæðum í greinargerð deiliskipulagsins en flest húsin 
við Hafnarstræti eru hverfisvernduð. 

 


