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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Bjössi <bjossi@riss.is>

Sent: fimmtudagur, 14. janúar 2021 08:34

To: Gunnar Kristinn Ottósson

Subject: Mál: 2019090080 - Breyting á deiliskipulagi fyrir Selás 20 í Reykjanesbæ

Importance: High

Sæll Gunnar, 

  

Svar við breytingu sem Sverrir Leifsson eigandi Selás 20 fer fram á í grenndarkynningu dags. 15.desember 2020. 

  

Ástæður þess að við fjárfestum í lóð á þessum stað var m.a. sú að um væri að ræða útsýnislóðir og hverfið hannað 
með tilliti til þess að allir íbúar gætu notið útsýnis. Til að það geti gengið upp þurfa allir að fylgja þeim leikreglum 
sem settar eru og þeim takmörkunum sem fram koma í upphaflegu deiliskipulagi. Við teljum að þessar breytingar sem 
óskað er eftir séu það verulegar að við getum ekki sætt okkur við þær. 

  

Þetta mál hefur líka þróast með undraverðum hætti innan kerfisins hjá Reykjanesbæ, og finnst mér algjörlega ótækt 
við séum sett í þá stöðu að svara fyrir ósk um grenndarkynningu sem gerir ráð fyrir hækkun um 90 cm frá skilgreindri 
hæð í deiliskipulagi. Við eigendur húsanna Selás 13 og Selás 15 bentum ykkur á þetta misræmi 9.október 2018, þá var 
svarið á þá leið að „unnið væri að því að koma þessu í rétt horf“.  Svo þann 9. September 2019 spurðumst við aftur 
fyrir um þetta mál af því að við gátum ekki séð að búið væri að setja leiðrétta uppdrætti inn á teikningavefinn hjá 
Reykjanesbæ, þá var svarið á þá leið að „húsið hafi verið lækkað en leiðréttir uppdrættir hefðu ekki borist“. Það er svo 
ekki fyrr en í desember 2019 að framkvæmdir voru stöðvaðar. Það hefði svo auðveldlega verið hægt að bregðast við 
þessu ef farið hefði verið strax í réttar aðgerðir, og þá hefði skaðinn ekki verið sá sem orðinn er fyrir eiganda Selás 20. 

  

Eins eru fleiri atriði sem betur hefðu mátt fara í eftirfylgni þess deiliskipulags sem hverfið byggir á og ekki ástæða til 
að telja þau atriði öll upp hér. Ég tel þó rétt að nefna að á lóðarmörkum að baklóðum Selás 13 og 15 áttu að vera 
tveggja hæða hús skv. skipulagi, á einhverjum tímapuntki var ákveðið að heimila án breytingar á deiliskipulagi einnar 
hæðar hús. Hæðarkótar á lóðarmörkum þessara lóða eru því u.þ.b. þremur metrum hærri en skipulag gerir ráð fyrir. 
Þar sem að þessu var bara skellt fram án okkar vitneskju þá þurftum við eigendurnir að steypa veggi á lóðarmörkum 
til þess að forðast grjóthrun inn á okkar lóðir. Ástæða þess að ég minnist á þetta hér er sú að við erum búnir að fá 
okkur fullsadda af því hvernig skiplagsmálum hefur verið fylgt eftir í þessu hverfi. 

  

Okkur þykir þetta mál vera mjög leiðinlegt og miður því það er að sjálfsögðu okkar ósk að hverfið geti byggst upp 
sem fyrst og allir sem geta verið hér í sátt og samlyndi. 

  

Við munum ekki samþykkja breytinguna sem farið er fram á í grenndarkynningu dags. 15.desember 2020, og 
áskiljum okkur rétt til að leita réttar okkar fari svo að þetta verði samþykkt af hálfu Reykjanesbæjar. 

  

Með kveðju, 

Guðni Sigurðsson og Gunnhildur Gunnarsdóttir 

Selás 13, 260 Reykjanesbæ 



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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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Tryggvi Forberg <tfo.ice@gmail.com>

Sent: laugardagur, 19. desember 2020 12:39

To: Gunnar Kristinn Ottósson

Subject: Varðandi Selás 20

Góðan daginn 
Takk fyrir bréf ykkar varðandi Selás 20. 
Við erum eigendur af Selás 18  
 
Varðandi aukahæð um 90cm þá háir það okkur ekkert og höfum við því ekkert á móti því. 
 
Gleðileg Jól 
 
Bestu kveðjur  
Tryggvi Forberg 
+354 7787740 



Erindið sem sent var inn umboðslaust og án vitundar eiganda og var hafnað, er bókað í 
fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa nr. 277 þann 23.01.2020 og hefur sú fundargerð 
verið samþykkt af umhverfis og skipulagsnefnd á fundi nr. 243 þann 07.02.2020 og sú fundargerð 
hefur einnig verið samþykkt af bæjarstjórn á fundi nr.582 þann 18.02.2020.


14. Fordæmi í hverfinu eru til staðar en listinn er ekki tæmandi, 
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