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Sæll Gunnar Kr. Ottósson. 
 
Svar vegna grendarkynningu og umsóknar Sverris Leifssonar Kt. 220786-5369 um breytingar 
á deiluskipulagi fyrir Selás 20 Reykjanesbæ um að skipulagsmálum verði breytt svo hækkun 
uppá 90cm fái að standa. 
 
Ég kom auga á að búið var að samþykkja og birta á korta vef Reykjanesbæjar teikningar af 
Selás 20 í september 2018  og tilkynnti það til Reykjanesbæjar á þeim teikningum var 
hæðsta hæð í 20,82m en leyfilegur kvóti 19,50m sem sagt 132cm yfir leyfilegum mörkum. Þá 
var mér sagt að þetta yrði lagfært en þeim var leyft að halda byggingaframkvæmdum áfram 
og í rúmt ár beið ég eftir að fá að sjá leiðréttar teikningar og það var ekki fyrr en í desember 
2019 að ég var boðaður á teiknistofu TSA og mér sýnd drög að teikningum þar sem húsið er 
enn langt yfir kvóta og svo núna eru mér send gögn um grendarkynningu að 90cm hækkun á 
húsinu. 
 
Þegar ég ákvað að byggja hús í þessu hverfi var það vegna útsýnissins og að byggja tveggja 
hæða hús í hlíð er miklu dýrari framkvæmd en að byggja einnar hæða hús en ég ákvað að 
ráðast í þessa framkvæmd vegna útsýnissins. Áður gat ég setið í húsinu og horft á til 
Reykjavíkur séð út á haf og margt fleirra en nú er þetta útsýni farið en ef Selás 20 hefði verið 
byggður samkvæmt deiluskipulagi hefði ég haldið þessu útsýni. 
 
Skaðinn á útsýni frá eign minni sem þessi hæðaraukning á Selás 20 veldur mér er 
gjörsamlega ósættanlegur.  
 
Ég hér með hafna framlagðri grendarkynningu. 
 
Kveðja Ólafur Ágúst Sigurðsson Kt.180176-2929 eigandi Selás 15. 
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