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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Unnar Steinn Bjarndal

Sent: föstudagur, 19. mars 2021 14:55

To: Gunnar Kristinn Ottósson; Maríanna Hvanndal Einarsdóttir

Subject: RE: Borgarvegur 24 lóðarstærð og samningur

Sælir.  
 
Í sjálfu sér er farið öfuga leið að þessu, þar sem þetta er gert einhliða og án samráðs. En það er ekkert sem mælir 
gegn því að samningsaðilar endurskoði samninginn (t.d. til minnkunar) í sameiningu. En mér finnst mjög fín og 
sanngjörn afgreiðsla að endurgreiða til þessa tíma og sjá svo til að álögð gjöld verði rétt going forward.  
 
Bestu kveðjur, 
 
Unnar Steinn Bjarndal, hrl.                                     
Bæjarlögmaður  
Stjórnsýslusvið 

Bæjarskrifstofur Reykjanesbæjar, Tjarnargata 12 
Sími +354 421 6700 
www.reykjanesbaer.is        

 
Þessi tölvupóstur og viðhengi hans gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.  
Efni tölvupóstsins og viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Reykjanesbæjar. 
 
This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity  
to which it is addressed. 
 

From: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is>  
Sent: föstudagur, 19. mars 2021 14:20 
To: Unnar Steinn Bjarndal <Unnar.S.Bjarndal@reykjanesbaer.is>; Maríanna Hvanndal Einarsdóttir 
<Marianna.Hv.Einarsdottir@reykjanesbaer.is> 
Subject: RE: Borgarvegur 24 lóðarstærð og samningur 
 
Sæll og takk fyrir þetta 
Það skiptir semsagt ekki máli að þarna er lóðarsamningurinn  óuppsegjanlegur erfðafestusamningur, það má breyta 
honum? Ég skil ekki almennilega þessa erfðafestudíla. 
En núverandi eigandi kaupir þetta af Landsbankanum í júlí 2016 svo miða við þá dagsetningu varðandi endurgreiðslu 
ætti að vera gott. Reyndar voru þeir tveir sem keyptu 2016 en núverandi eigandi keypti hinn út 2018 svo við búum til 
góða endurgreiðsluformúlu. 
 
Kveðja 
__________________________________________ 
Gunnar Kr Ottosson arkitekt 
Skipulagsfulltrúi Reykjanesbæjar 
 
Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbæ 
Netfang /  e-mail            gunnar.k.ottosson@reykjanesbaer.is   
Sími /telephone              +354 421 6700 
Veffang                          reykjanesbaer.is 
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From: Unnar Steinn Bjarndal <Unnar.S.Bjarndal@reykjanesbaer.is>  
Sent: föstudagur, 19. mars 2021 13:56 
To: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is>; Maríanna Hvanndal Einarsdóttir 
<Marianna.Hv.Einarsdottir@reykjanesbaer.is> 
Subject: RE: Borgarvegur 24 lóðarstærð og samningur 
 
Heill og sæll. 
 
Ég er sammála því að það sé einfaldast og hreinlegast að bjóðast til þess að endurgreiða oftekna lóðarleigu.  
 
Það liggur fyrir að fjárkrafa fyrnist almennt á fjórum árum. Það væri freistandi að halda því fram að endurkrafa umfram 
fjögur ár sé fyrnd með vísan til eftirfarandi lagaákvæðis:  
 

 3. gr. 
 Almennur fyrningarfrestur kröfuréttinda er fjögur ár. 

 
Á móti kemur þá gæti lóðarhafi haldið því fram að honum hafi ekki verið kunnugt um þessa breytingu. Hann hafi því 
greitt gjöldin í góðri trú, sbr. m.a. 1. mgr. 10. gr. fyrningarlaga:  
 

 10. gr. 
 Nú hefur kröfuhafi ekki haft uppi kröfu sökum þess að hann skorti nauðsynlega vitneskju um kröfuna eða 

skuldarann og fyrnist þá krafa hans aldrei fyrr en einu ári eftir þann dag þegar kröfuhafi fékk eða bar að afla sér 
slíkrar vitneskju. 

 Ef ekki er unnt að rjúfa fyrningu á grundvelli íslenskra eða erlendra laga eða sökum annarrar óyfirstíganlegrar 
hindrunar, sem ekki byggist á atvikum er varða kröfuhafa sjálfan, hefst fyrning í fyrsta lagi einu ári eftir þann dag er 
hindruninni lauk. 

 Ekki er unnt að framlengja fyrningarfrest samkvæmt þessari grein í meira en tíu ár frá því að krafa hefði ella fyrnst. 
Fyrningarfresti á grundvelli 2. mgr. 9. gr. er ekki unnt að framlengja samkvæmt þessari grein. 
 
 
Þannig að ég legg til að umfang málsins verði reiknað út m.t.t. þess að það verði endurgreitt allt til ársins 1996, 
endurgreitt vegna síðustu 10 ára sirka og loks endurgreitt vegna síðustu 4 ára. Í kjölfarið verður svo tekin ákvörðun 
sem þykir sanngjörn og málefnaleg. Takið eftir að ég kem mér snyrtilega undan því að taka þessa ákvörðun :- )  
 
Bestu kveðjur, 
 
Unnar Steinn Bjarndal, hrl.                                     
Bæjarlögmaður  
Stjórnsýslusvið 

Bæjarskrifstofur Reykjanesbæjar, Tjarnargata 12 
Sími +354 421 6700 
www.reykjanesbaer.is        

 
Þessi tölvupóstur og viðhengi hans gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.  
Efni tölvupóstsins og viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Reykjanesbæjar. 
 
This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity  
to which it is addressed. 
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From: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is>  
Sent: fimmtudagur, 18. mars 2021 10:06 
To: Unnar Steinn Bjarndal <Unnar.S.Bjarndal@reykjanesbaer.is>; Maríanna Hvanndal Einarsdóttir 
<Marianna.Hv.Einarsdottir@reykjanesbaer.is> 
Subject: Borgarvegur 24 lóðarstærð og samningur 
 
Góðan dag 
Við höfum veriðið vandræðast með lóðina Borgarvegur 24. Þetta er erfðafestusamningur og spurning hvernig við 
tökum á 2.gr samnings. Það voru teknir 79m2 af lóðinni einhveratímann fyrir árið 1996 þegar vegurinn var 
breikkaður. Lóðarhafi hefur ekki andmælt þessu fyrr en nú. 
Einfalt væri að minka lóðina og endurgreiða lóðarleigu 7 ár aftur í tímann fyrir 79m2. Annað væri að ef ekki má 
breyta lóðamörkum að lóðin sé óbreytt en með kvöð um umferð. Það er ekki góður kostur að stækka lóðarmörkin 
aftur, bæði kostnaður við gatnagerð og svo stendur til að tvöfalda Njarðarbraut og þá þarf stútinn, en það liggur ekki 
fyrir formleg ákvörðun um tvöföldun.  
Lykilorðin eru erfðafestusamningur, hefðarréttur, tómlæti og stjórnsýslufúsk.  
 
Kveðja 
__________________________________________ 
Gunnar Kr Ottosson arkitekt 
Skipulagsfulltrúi Reykjanesbæjar 
 
Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbæ 
Netfang /  e-mail            gunnar.k.ottosson@reykjanesbaer.is   
Sími /telephone              +354 421 6700 
Veffang                          reykjanesbaer.is 
 

 
 




