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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Daniel <daniel@reykjanesgeopark.is>

Sent: mánudagur, 27. september 2021 15:13

To: Skipulag USK

Subject: Athugasemd v./ Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2020-2035 vinnslutillaga

Attachments: 2021.09.27_athugasemd vegna aðalskipulags Reykjanesbæjar 2020-35_vinnslutillaga 

final.pdf

Góðan dag 
 
Meðfylgjandi er athugasemd frá Reykjanes Jarðvangi vegna: Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2020-2035 vinnslutillaga 
 

Kær kveðja / Best regards 
Daníel Einarsson 
Verkefnastjóri / Manager 
Heklan - Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja  
Reykjanes UNESCO Global Geopark 

 
 
 



 
Reykjanesbær 

Umhverfissvið 

Tjarnargata 12, 230 Reykjanesbæ            

 

Umsögn Reykjanes jarðvangs vegna vinnslutillögu Aðalskipulags Reykjanesbæjar 2020-2035  

Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá skipulagsfulltrúa Reykjanesbæjar, dags. 9. september sl., þar 

sem þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna:  

Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2020-2035 vinnslutillaga. 

Á 62. fundi stjórnar Reykjanes Geopark dags. 24. september 2021 var málið sem vísað er til hér tekið 

til umfjöllunar.  

Stjórn Reykjanes Geopark telur að Aðalskipulag Reykjanesbæjar þurfi að taka tillit til stefnu og 

hlutverks Reykjanes UNESCO Global Geopark sem er eftirfarandi:  

 

Jarðvangurinn er samstarfsvettvangur sem byggir á því að nýta sérstöðu svæðisins, 
þ.e. merkilega jarðfræðiarfleifð og einstaka jarðsögu, til verðmætasköpunar. Í tilfelli 
Reykjanes jarðvangs er það Atlantshafshryggurinn sem gengur á land á Reykjanesi, 
flekaskilin og afleiðingar þeirra, sem gerir Reykjanes að einstöku svæði á heimsvísu. 

Lögð er áhersla á að koma sérstöðunni á framfæri með það að markmiði að upplýsa 
gesti og íbúa um jarðfræðiarfleifðina ásamt sögu og menningu svæðisins. Um leið 
er reynt að vekja samfélagið til umhugsunar um þau tækifæri sem felast í 
nærumhverfinu til að styrkja stoðir fjölbreyttrar atvinnustarfsemi, s.s. 
ferðaþjónustu, matvælaframleiðslu o.fl. 

 

Stjórn Reykjanes Geopark leggur til að þessu verði komið að með skýrum hætti í forsendum 
Aðalskipulags og framtíðaruppbyggingu á svæðinu; þ.e. að svæðið innan Reykjanes UNESCO 
Global Geopark. 

 



 
From: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is> 
Sent: fimmtudagur, 9. september 2021 15:15 
To: Reykjanes Geopark - Info; hes@hes.is; Atli Geir Júlíusson; grindavik@grindavik.is; 
Berglind Kristinsdóttir; Jón Ben Einarsson; afgreidsla@sudurnesjabaer.is; 
david@vogar.is; skrifstofa@vogar.is; Sveinn Valdimarsson; Pálmi Freyr Randversson; 
Halldór Karl Hermannsson 
Subject: Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2020-2035 vinnslutillaga 

Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2020-2035 vinnslutillaga  samkvæmt 30. gr. skipulagslaga. 

Vinnslutillagan er aðgengileg á heimasíðu Reykjanesbæjar frá og með 2. september til 27. september 

2021. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við 

tillöguna. 

Frestur til athugasemda er til og með 27. september athugasemdir berist á netfangið 

skipulag@reykjanesbaer.is  

 

Hlekkur á gögn: https://www.reykjanesbaer.is/is/stjornsysla/svid/umhverfissvid/uppbygging-og-

skipulag/adalskipulag-reykjanesbaejar-2020-2035 

 

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 

 

 

mailto:skipulag@reykjanesbaer.is
https://www.reykjanesbaer.is/is/stjornsysla/svid/umhverfissvid/uppbygging-og-skipulag/adalskipulag-reykjanesbaejar-2020-2035
https://www.reykjanesbaer.is/is/stjornsysla/svid/umhverfissvid/uppbygging-og-skipulag/adalskipulag-reykjanesbaejar-2020-2035
mailto:gunnar.k.ottosson@reykjanesbaer.is
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: J.Trausti Jónsson <trausti@hes.is>

Sent: föstudagur, 24. september 2021 13:36

To: Gunnar Kristinn Ottósson

Subject: RE: Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2020-2035 vinnslutillaga

Sæll Gunnar 
 
Heilbrigðiseftirlitið óskar eftir frekari upplýsingum til að geta veitt umsögn um breytt aðalskipulag. Á þar helst við ný 

og eldri svæði sem skilgreind eru sem verslunar- og þjónustusvæði og miðsvæði. 

Á þessum svæðum eru fjölmörg fyrirtæki með starfsleyfi fyrir mengandi starfssemi gefin út af Heilbrigðiseftirliti 

Suðurnesja í samræmi við staðfestingu skipulags- eða byggingarfulltrúa um að starfsstöð starfsemi sem þar fer fram 

sé í samræmi við deili- eða aðalskipulag. 

Ekki er nægilega skýrt í vinnslutillögu hverskonar starfssemi megi fara fram á þessum svæðum í öllum tilvikum og 

ekki er að sjá að starfssemi sem fellur undir reglugerð 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og 

mengunarvarnaeftirlit verði heimilt að starfa á þessum svæðum. 

Svo embættið geti veitt umsögn á breyttu aðalskipulagi er mikilvægt að fá nánari útskýringar á eftirfarandi: 

Mun sveitarfélagið heimila áfram starfssemi á þessum svæðum sem fellur undir reglugerð 550/2018 um losun frá 

atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit? 

Heimili sveitarfélagið starfssemi sem fellur undir ofangreinda reglugerð er áætlað að slík starfssemi verði víkjandi og 

ef svo er verður þá gefin, og hefur verið skilgreindur aðlögunartími á hverju svæði fyrir sig eða heilt yfir. 

Er áætlað að stöðva slíka starfssemi þegar skipulagið tekur gildi? 

Til að mynda á blaðsíðu 32, í lið M1 Grófin, er minnst á atvinnustarfssemi sem tengist léttum iðnaði, á blaðsíðu 35, í 

lið VÞ8, er gert ráð fyrir verslun og þjónustu. Ljóst er að á báðum þessum reitum fer fram mengandi starfssemi 

samkvæmt reglugerð 550/2018.  

Sé áætlunin að heimila léttan iðnað eða þjónustu sem falla undir reglugerð 550/2018 verður að skilgreina eða leggja 

fram lista um hverskonar starfsemi áætlað er að heimila á svæðum sem þessum þar sem skilgreining á léttum iðnaði 

og eða þjónustustarfssemi er ekki til innan regluverks Heilbrigðiseftirlitssvæða. 

Nauðsynlegt er að skýrt sé hvaða starfssemi er áætlað að heimila á umræddum svæðum í breyttu deili- eða 

aðalskipulagi. 

Ein af ástæðum þess að heilbrigðiseftirlitið telur þess þörf á að óska eftir þessum upplýsingum er nýlega gefin út 

úrskurður frá Úrskurðanefnd umhverfis- og auðlindamála nr. 15/2021 Starfsleyfi Vöku. Vert væri að kynna sér 

þennan úrskurð sérstaklega í ljósi þess, samkvæmt upplýsingum frá Skipulagsstofnun, að fleiru slík skyld mál séu í 

skoðun. 

 
 
 

Með kveðju / Kind regards, 
J. Trausti Jónsson 

 

www.hes.is  
 
Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja / Sudurnes Public Health Authority 
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Skógarbraut 945 / IS-262 Reykjanesbæ ICELAND 
Sími/Tel: + 354 420 3288 
---------------------------------------------------------- 

Vinsamlega athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og 
gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti 
þessum og viðhengjum hans biðjum við þig að fara eftir 5. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti og gæta fyllsta trúnaðar og 
tilkynna okkur til hes@hes.is að þau hafi ranglega borist þér. 

 

From: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is>  
Sent: 09 September 2021 15:15 
To: info@reykjanesgeopark.is; hes <hes@hes.is>; Atli Geir Júlíusson <Atligeir@grindavik.is>; grindavik@grindavik.is; 
Berglind Kristinsdóttir <berglind@sss.is>; jonben@sudurnesjabaer.is; afgreidsla@sudurnesjabaer.is; david@vogar.is; 
skrifstofa@vogar.is; Sveinn Valdimarsson <sveinn.valdimarsson@isavia.is>; Pálmi Freyr Randversson 
<palmi@kadeco.is>; Halldór Karl Hermannsson <Halldor.K.Hermannsson@Reykjanesbaer.is> 
Subject: Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2020-2035 vinnslutillaga 
 
Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2020-2035 vinnslutillaga  samkvæmt 30. gr. skipulagslaga. Vinnslutillagan er aðgengileg 
á heimasíðu Reykjanesbæjar frá og með 2. september til 27. september 2021. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Frestur til athugasemda er til og með 27. september athugasemdir berist á netfangið skipulag@reykjanesbaer.is  
 
Hlekkur á gögn: https://www.reykjanesbaer.is/is/stjornsysla/svid/umhverfissvid/uppbygging-og-
skipulag/adalskipulag-reykjanesbaejar-2020-2035 
 
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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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Pálmi Freyr Randversson <palmi@kadeco.is>

Sent: mánudagur, 27. september 2021 15:14

To: Skipulag USK

Subject: Aðalskipulag Reykjanesbæjar

Attachments: 2021-09-27 15-09.pdf

Góðan dag 
 
Meðfylgjandi eru nokkrar athugasemdir frá Kadeco við vinnslutillögu aðalskipulags. 
 
 
Kær kveðja/ 
Best regards 
Pálmi 
 

 
 
Pálmi Freyr Randversson, framkvæmdastjóri / Managing Director 
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. / Keflavik Airport Development Company  
Skógarbraut 946  Ásbrú, 262 Reykjanesbær 
Sími/tel: + 354 425 2100 
Farsími/mobile: +354 693 2947 
www.kadeco.is 
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Halldór Karl Hermannsson

Sent: föstudagur, 24. september 2021 08:17

To: Skipulag USK

Cc: Hjörtur Magnús Guðbjartsson; Kef Kristján Jóhannsson (krillijoh@gmail.com); Rnh 

A-stjórn Hanna B Konráðs (hannakonrads@gmail.com); Sigurður Guðjónsson; Úlfar 

Guðmundsson

Subject: Endurskoðun aðalskipulags Reykjanesbæjar - vinnslutillaga

Stjórn Reykjaneshafnar hefur yfirfarið vinnslutillögu aðalskipulags er varða svæði sem tilheyra atvinnu- og 
hafnarstarfsemi Reykjaneshafnar. Við þá yfirferð hafa vaknað spurningar, sérstaklega er varðar aðkomu frá þjóðveg 
að atvinnu- og hafnarstarfsemi við Njarðvíkurhöfn. Nú liggur fyrir að fyrirhuguð er mikil uppbygging í kringum 
Njarðvíkurhöfn í tengslum við sjávarútvegstengda starfsemi. M.a. er Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf. að auka við 
umsvif sín með byggingu yfirbyggðrar þurrkvíar á svæðinu sem kallar á aukna starfsemi á hennar vegum. Jafnfram 
hefur Reykjanesbær áhuga á að þróa skipaþjónustuklasa því tengdu á athafnasvæði í nærumhverfi 
skipasmíðastöðvarinnar. Þessi uppbygging mun kalla á aukna umferð stærri ökutækja til og frá svæðinu með aðföng 
og búnað er varðar þessa starfsemi. Því er mikilvægt að hafa greiða akstursleið frá Reykjanesbraut að þessu svæði, 
helst án þess að hún liggi í gegnum íbúabyggð.  
 
Stjórn Reykjaneshafnar beinir því til stýrihóps Reykjanesbæjar um aðalskipulag að taka tillit til þessarar 
athugasemdar við vinnu sína. 
 
Með kveðju, 
 

Halldór Karl Hermannsson, 

Hafnarstjóri / Harbour Master, 
Reykjaneshöfn / Port of Reykjanes, 
Sími +354 420 3220 
halldor.k.hermannsson@reykjanesbaer.is , 
reykjaneshofn.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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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Sveinn Valdimarsson - Beimur <beimur@simnet.is>

Sent: þriðjudagur, 28. september 2021 08:23

To: Skipulag USK

Cc: 'Gísli Rúnar Gíslason'; Jón B. Guðnason; 'Edda Guðrún Guðnadóttir - LHG'; 

'Skipulagsfulltrúi'

Subject: Vinnslutillaga fyrir Aðaskipulag Reykjanesbæjar.  Athugasemdir Landhelgisgæslu 

Íslands fh. utanríkisráðuneytisins

Attachments: Erindi LHG til Reykjanesbæjar vegna vinnslutillögu aðalskipulags Reykjanesbæjar 

27-09-20221.pdf

Sjá meðfylgjand. 
 
 
 
Kveðja, 
Sveinn Valdimarsson 
Skipulagsfulltrúi öryggis- og varnarsvæða 
s. 895 2710 
 
Beimur ehf - Verkfræðiþjónusta 
Suðurgarði 1, 230 Reykjanesbæ 
 



 

 

Reykjanesbær 

b.t. Gunnar K. Ottósson, skipulagsfulltrúi  

Tjarnargötu 12, 

230 Reykjanesbæ 

 

Landhelgisgæslan, 27. september 2021 

Tilv.: 

jbg 

 

Efni: Vinnslutillaga Aðalskipulags Reykjanesbæjar 2020 – 2035.   

 

Vísað er til kynningar Reykjanesbæjar á vinnslutillögu sveitarfélagsins fyrir Aðalskipulag 

Reykjanesbæjar 2020 – 2035.  

Landhelgisgæsla Íslands f.h. utanríkisráðuneytisins bendir á að mörkum öryggissvæða var 

nýlega breytt með auglýsingu nr. 964/2021 um landfræðileg mörk öryggis- og varnarsvæða 

dags. 27. ágúst 2021.  Þar er mörkum öryggissvæða á Keflavíkurflugvelli og í Helguvík breytt 

lítillega. Nota skal rétt mörk öryggissvæða við vinnslu aðalskipulagsins. Ekki er að sjá á 

þéttbýlisuppdrætti vinnslutillögunnar að öryggissvæðið í Helguvík/Helguvíkurhöfn sé merkt 

inn á uppdráttinn, en það þarf að leiðrétta. Milli öryggissvæðisins í Helguvíkurhöfn og 

olíubirgðastöðvarinnar í Helguvík liggur olíulögn sem hefur 10 m helgunarsvæði sem er einnig 

öryggissvæði sbr. 12. gr. varnarmálalaga nr. 34/2006 og framangreind auglýsing.  Tiltaka þarf 

allt framangreint í gögnum skipulagsins.  

Landhelgisgæsla Íslands f.h. utanríkisráðuneytisins vekur athygli Reykjanesbæjar á 

framkvæmd þjóðréttarlegra skuldbindinga íslenska ríkisins sem fram fer á öryggissvæðinu á 

Keflavíkurflugvelli á vegum íslenskra stjórnvalda og Atlantshafsbandalagsins. Fjöldi 

varnarmannvirkja eru staðsett á Keflavíkurflugvelli sem mörg hver sinna tvíþættu hlutverki. 

Hluti af framkvæmd framangreindra skuldbindinga felur það í sér að herflug fer fram á svæðinu 

en eðli herflugs er þannig að hávaði frá svæðinu er oft mun meiri en frá almennu flugi. Bent er 

á að haga verður þróun íbúðabyggðar í Reykjanesbæ þannig ekki verði þrengt að flugvellinum 

og hljóðvist viðhaldið. Nýlegt deiliskipulag fyrir Hlíðahverfi og áform um þéttingu byggðar á 

Ásbrú þurfa að taka mið af starfseminni á Keflavíkurflugvelli og nábýli við íbúðabyggð. Með 

því að færa íbúðabyggð nær flugvellinum er verið að auka lýkur á óþægindum íbúa vegna 

hávaða frá flugumferð og rýra rekstrarhæfni flugvallarins til lengri tíma. Landhelgisgæsla 

Íslands og utanríkisráðuneytið hvetja Reykjanesbæ til að haga skipulagi íbúðarsvæða umhverfis 

flugvöllinn þannig að þau svæði fari ekki nær flugvellinum heldur en er í dag. 

f.h. Landhelgisgæslu Íslands 

Sveinn Valdimarsson,  

skipulagsfulltrúi öryggis- og varnarsvæða 

 

Afrit: Gísli Rúnar Gíslason, Utanríkisráðuneytið 

Jón B. Guðnason, Landhelgisgæsla Íslands 
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Margrét Þórarinsdóttir

Sent: mánudagur, 20. september 2021 19:39

To: Skipulag USK

Subject: Arhugasemd varðandi vinnslutillögu aðalskipulags

 
Varðandi staðsetningu öryggisvistunar í Dalshverfi 3.  
Undirrituð fer fram á að staðsetning öryggisvistunar fari í bindandi íbúakosningu. Ég mótmæli núnverandi 
vinnslutillögu að öryggisvistunin verði staðsett í íbúabyggð.  
 
Virðingarfyllst. 
Margrét Þórarinsdóttir 
Kt 280167-4369 
Get Outlook for iOS 
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Sigurjon Vidalin Lydsson <sigurjonl@hotmail.com>

Sent: sunnudagur, 19. september 2021 08:31

To: Skipulag USK

Subject: v/ Aðalskipulag

Góðan dag. 
Sem íbúi í Innri Njarðvík, óska ég hér með og skora á bæjarstjórn að endurskoða ákvörðun um staðsetningu 
öryggisfangelsis hér í Dalshverfi. Íbúakosningar er krafist því slík starfsemi á ekkert heima í íbúðahverfi þar sem eru 
leikskólar og grunnskólar. Sjálfur er eg að ala hér börn og hef ekki áhuga á að fá hættulega fanga nærri mínu heimili. 
Nægt er nú plássið á Reykjanesi. Ekki þarf að minnst á rýringu fasteignakaupa minna hér í Reykjanesbæ ef af verður. 
Við heimtum þess að þessi staðsetning verði endurskoðuð í samráði við bæjarbúa, til þess eruð þið kosin. 
 
Virðingafyllst, 
Sigurjón Vídalín Lýðsson 
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FW: Ábendingagátt: nýtt svar hefur borist

Upplýsingar Vinnsla

Þátttakendur

Búið til 28.9.2021 10:51:20

Höfundur Aðalheiður Ósk Gunnarsdóttir

Móttekið dags. 28.9.2021 08:25:26 

Tilheyrir 2021060376 - Ósk um lóð fyrir öryggisvistun

Efni

FW: Ábendingagátt: nýtt svar hefur borist

Móttekið dags. 28.9.2021 08:25:26 Staða Innflutt

Eigandi Tímamörk

Skjalalykill 11.03.02 Lóðir

Lykilorð

Frá Reykjanesbær RNB (reykjanesbaer@reykjanesbaer.is)

Til skjaladeild@reykjanesbaer.is,
Kjartan.M.Kjartansson@Reykjanesbaer.is

Innihald

 

 

From: Reykjanesbær <no-reply@reykjanesbaer.is>  
Sent: mánudagur, 27. september 2021 18:37 
To: Reykjanesbær RNB <reykjanesbaer@reykjanesbaer.is> 
Subject: Ábendingagátt: nýtt svar hefur borist

 

Svar barst: 27.09.2021 18:36 
https://www.reykjanesbaer.is/is/moya/formbuilder/submission/view/3954
(https://www.reykjanesbaer.is/is/moya/formbuilder/submission/view/3954)  
-------------------------------------------------  
Nafn sendanda:  
Árni Tómasdon 
 
Netfang sendanda:  
tommarinn@gmail.com (mailto:tommarinn@gmail.com) 
 
Símanúmer:  
6923893 
 
Titill ábendingar:  
Mótmæli geðdeildar fangelsi í Innri Njarðvík og að taka við rusli úr bænum 
 
Efni ábendingar:  
Ég mótmæli að sett verði fangelsi í innri Njarðvík það passar engan vegin að setja fangelsi í íbúðarbyggð.
Einnig mótmæli ég að tekið verði við rusli úr bænum , ég hef komið á staðinn sem ruslið er urðað í
Mosfellsbæ og það er ógeðslegt liktin er svakaleg mikið um fugl og annað ógeðslegra. Kynning á þessu er til
skammar og í svona stórum málum á að spyrja bæjarbúa .Ég vona að þið sem lesið þennan póst sendið
hann til réttra aðila ég fann ekkert um þetta á vefnum ykkar, er vel falið. Kv Árni Tómasson

https://www.reykjanesbaer.is/is/moya/formbuilder/submission/view/3954
mailto:tommarinn@gmail.com
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Pamela Svavarsson <pamela.island@gmail.com>

Sent: mánudagur, 20. september 2021 18:57

To: Skipulag USK

Subject: No , prison in our neighborhood

After the reading the discussion about putting a security detention center/ aka prison, on Dalsveg , I want to express 
my anger and disappoinment with Reykjanesbær with this terrible idea.  
After investing in one of the best elementary schools in Icenad and also future nursery scools, the town council 
suggest putting a prison in walking / running distance..  
It does not take a genious to gigure out it is a bad idea.  
This would expose our children and all others to lve in a dangerous neighborhood. 
Besides our property values will go down ! 
I bought a house in this neighborhood as I felt it was a safe place.  
Any given day, you can drive around this neighborhood and see lots of children out playing. 
The safety of the children should be first priority in any new projects in town. 
There is plenty of land in Iceland to put a prison.  
In the most child populated neighborhood is a BAD idea. 
We all read on the news what problems come with prisons ! 
I as an older person, almost retired , will no longer feel safe in my home. 
 
 

Pamela Svavarsson 
Svölutjörn 30 
260, Reykjanesbær 
Gsm. 865-8654 
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Hafstein B. Hafsteinsson <hafsteinb@gmail.com>

Sent: mánudagur, 27. september 2021 15:31

To: Skipulag USK

Subject: Hafsteinn B. Hafsteinsson athugasemdir vi Aðalskipulal

Geri eftirfarandi athugasemd við Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2020 – 2035, Vinnslutillögu frá 18.8.2021 
 

  

1                 A bls. 67 er eftirfarandi málefni.   „Mannvit (2009). Sameiginleg svæðisáætlun um 
meðhöndlun úrgangs 2009-2020. Sorpa, Sorpstöð Suðurlands, Kalka og Sorpurðun 
Vesturlands. Lokadrög.“ og á bls 22 „Kalka mun líklega breytast í móttöku-, umhleðslu- 
og flokkunarstöð.“   Ég er á móti þessari breytingu um að gera Kölku að móttöku-, 
umhleðslu- og flokkunarstöð og óska eftir að bæjaryfirvöld standi fyrir almennri 
kynningu á þessu mál áður en lengra er haldið með ákvörðunartöku og eða 
framkvæmd.   .    

  

2                 Á bls. 55 er eftirfarandi málefni „S63 Öryggisvistun. Lóð fyrir búsetuúrræði við 
Stapagatnamót. „ og á bls. 58 „• Nýtt svæði fyrir öryggisvistun við Stapa.“  Ég er á móti 
því hvernig þetta mál hefur verið rekið. Óska eftir að bæjaryfirvöld standi fyrir almennri 
kynningu á þessu máli áður en lengra er haldið með ákvörðunartöku og eða 
framkvæmd.    

  

Með kveðju / Best regards,  
Hafsteinn B. Hafsteinsson  

Hafsteinb@gmail.com 

Hraunsvegur 23, 260 Reykjanesbæ 
Farsími / Mobile: 858-6086 
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Matthias Snorrason <matthias3754@gmail.com>

Sent: föstudagur, 17. september 2021 20:15

To: Skipulag USK

Subject: Ég óska eftir íbúakosningu varðandi Aðalskipulag Dalshverfi 3 vegna ágreiningsmála

  
Rök fyrir því að óska eftir slíkri íbúakosningu er sú staðreynd að að aldrei í sögu Reykjanesbæjar hefur álíka stórt 
ágreiningsmál og nýtt öryggisfangelsi komið til ákvörðunar og samþykkis bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. 
 
Kv 
Matthías Snorrason 
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Hanna Björg Konráðsdóttir <hannakonrads@gmail.com>

Sent: sunnudagur, 26. september 2021 20:47

To: Skipulag USK

Subject: Athugasemdir íbúa Innri - Njarðvíkur við staðsetningu fyrirhugaðrar öryggisvistunar.

Attachments: Öryggisvistun_alyktun .docx

Góðan dag.  
Meðfylgjandi eru athugasemdir meirihluta íbúaráðs Innri - Njarðvíkur við fyrirhugaða öryggisvistun í Innri - Njarðvík.  
 
Með kveðju  
Hanna Björg Konráðsdóttir  



 

Umsögn íbúaráðs Innri – Njarðvíkur um tillögu til aðalskipulags Reykjanesbæjar 2020 - 2035 

 

Þann 6. september 2021 var íbúaráð stofnað af íbúum Innri – Njarðvíkur sem hefur það að markmiði 

að vinna að hagsmunum íbúa Innri – Njarðvíkur og fjalla um þau málefni sem brenna á íbúum 

hverfisins. Meðfylgjandi umsögn er unnin af fulltrúum  íbúaráðs Innri – Njarðvíkur.  

Að beiðni félagsmálaráðuneytisins hefur Reykjanesbær samþykkt að í Reykjanesbæ verði sett á 

laggirnar öryggisvistun fyrir ósakhæfa einstaklinga. Af þeim sökum þarf að ráðast í uppbyggingu 

húsnæðis sem hæfir starfsseminni og hefur málið því ratað á borð umhverfis- og skipulagssviðs. Þann 

1. júlí sl. samþykkti bæjarráð að vísa staðsetningu öryggisvistunarinnar til endurskoðunar á 

aðalskipulagi Reykjanesbæjar og nú liggur fyrir sú tillaga að hálfu meirihluta bæjarstjórnar að 

aðstaðan verði staðsett í íbúabyggð, nánar tiltekið í Dalshverfi 3, Innri – Njarðvík, reit S63 skv. 

vinnslutillögu nýs aðalskipulags 2020 - 2035. Þessi tillaga hefur ekki verið kynnt fyrir íbúum Innri – 

Njarðvíkur, né hafa íbúar Innri – Njarðvíkur fengið kynningu á eðli þeirrar starfssemi sem fram fer 

innan veggja öryggisvistunar og ástæður þess að þessi staðsetning var valin.  

Öryggisvistun er úrræði sem beitt er á grundvelli 62. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, þegar 

ákveðið er með dómi í refsimáli eða í sérstöku máli að ósakhæfir einstaklingar sem hafa verið 

dæmdir í fangelsi skuli sæta tilteknum öryggisraðstöfunum þegar tryggja þarf vistun eða þegar talið 

er að refsing beri ekki árangur. Um er að ræða fatlaða einstaklinga sem hafa gerst sekir um ýmiss 

konar hegningarlagabrot, yfirleitt ofbeldis- eða kynferðisbrot. Þessir einstaklingar geta verið mjög 

hættulegir sjálfum sér og/eða öðrum. Þeir þurfa sérhæfða þjónustu í samræmi við fötlun auk 

öryggisvistunar til að tryggja að þeir brjóti ekki aftur af sér.   

Einnig er öryggisvistun beitt á grundvelli 67. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þar sem fram 

kemur að hægt er að ákveða í refsidómi eða í sérstöku dómsmáli, að maður skuli sæta 

öryggisráðstöfunum að lokinni afplánun dóma, þegar um er að ræða einstaklinga með síendurtekna 

hættulega hegðun sem teljast hættulegir samfélaginu fái þeir að ganga lausir að lokinni afplánun. 

Þetta er sá hópur sem þarfnast sérstakrar þjónustu eins og staðan er í dag.  

Í skýrslu velferðarráðuneytisins um öryggisgæslu og öryggisraðstafanir á Íslandi sem kom út í júní 

2016 er bent á að engar verklagsreglur eru til staðar, hvað þá lagaheimildir, til að viðhafa 

nauðsynlegar öryggisráðstafanir og ekki er fyrir hendi lagarammi sem skilgreinir hlutverk og aðkomu 

ríkis og sveitarfélaga að framkvæmd þjónustunnar. Frá þeim tíma hefur engin breyting orðið þar á og 

lagafrumvarp um málaflokkinn ekki verið lagt fram. Þannig hefur rekstur öryggisvistunar einungis 

stoð í almennum hegningarlögum og á heima á sviði refsivörslukerfisins með aðkomu 

heilbrigðiskerfis. Þegar ákvæðum framangreindra laga sleppir er ekki að finna nánari ákvæði um 

hvernig öryggisvistun skuli háttað. Þannig er með öllu óvíst að fullnægjandi lagaheimildir séu til 

staðar sem tryggja nauðsynlega innviði og ytri stoðþjónustu slíkrar öryggisvistunar, ákvæði sem taki á 

réttindum þeirra sem vistuninni sæta og lagaákvæði sem tryggi öryggi íbúa í nærumhverfinu verði 

tryggt. Það skýtur því skökku við að bæjarstjórn Reykjanesbæjar álítur að ekki þurfi að kynna 

viðkomandi starfsemi fyrir íbúum fyrr en staðarvali sé lokið. Einnig skýtur það skökku við að stærð og 

umfang verkefnisins er með öllu óljóst í hverfi þar sem gert er ráð fyrir aukinni uppbyggingu til 

framtíðar. Íbúaráð Innri – Njarðvíkur bendir jafnframt á að nú þegar hafa tæplega 1000 manns sett 

nafn sitt á undirskriftarlista þar sem því er mótmælt að öryggisvistun verði svo nálægt íbúabyggð 

eins og endurskoðun á aðalskipulagi gerir ráð fyrir.  



Meðfylgjandi er hlekkur á umræddan undirskriftarlista: 

https://listar.island.is/Stydjum/106?fbclid=IwAR1x9CBz81__alvMurNepq9umi07Rnz6TJv8dbswwUIU

p0gMfxX2BVPbXtw 

Meirihluti  íbúaráðs Innri – Njarðvíkur leggst alfarið gegn því að öryggisvistun verði staðsett svo 

nálægt íbúabyggð eins og gert er ráð fyrir samkvæmt tillögu meirihluta bæjarstjórnar við 

endurskoðun á aðalskipulagi Reykjanesbæjar, þegar ekki er til staðar heildstæð löggjöf sem tekur á 

málefnum öryggisvistunar né vel skilgreindar verklagsreglur hjá fagstéttum og stofnunum sem 

tryggja viðunandi umgjörð utan um rekstur slíks úrræði.  

Undir ályktunina rita:  

Hanna Björg Konráðsdóttir  

Sigvaldi A. Lárusson 

Daníel Ólafsson 

Sólrún Auðbertsdóttir 

Þorsteinn Stefánsson 

Davíð Skarphéðinsson 

Hjalti Geir Guðmundsson 

Ægir Skjóldal Sigurðarson 

Norbert Martin Ævar Sischka 

Sverrir Bergmann Magnússon 

Torfi Már Hreinsson 

Sveinn V. Björgvinsson 

Jóhannes Bjarni Bjarnason 

Jón Kristinn Jónsson 

Stefán Árni Stefánsson 

Árni Árnason  
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Undirskriftalisti

Ekki öryggisvistun nálægt börnum!
Í ljósi þess að Reykjanesbær hefur nú ákveðið að verða við beiðni Félagsmálaráðuneytsins varðandi að fá lóð fyrir hús
sem verður sérstaklega fyrir öryggisvistun og -gæslu einstaklinga og áhyggjur okkar íbúa í Innri Njarðvík eru verulegar
vegna þess. Málefni öryggisvistunar hefur verið til umræðu á upp á síðkastið í fréttamiðlum vegna þess hversu erfitt hefur
reynst að tryggja öryggi íbúa í nágrenni við úrræðin. Við Íbúar Innri Njarðvíkur höfum miklar áhyggjur vegna þess í ljósi
þess að ítrekað hefur verið vandamál með að fólk hefur sloppið frá öryggisgæslufólki og beitt börnum og fullorðnum
ofbeldi bæði íhöfuðborginni og Akureyri og nú hyggst ríkið að þjónusta alla á landinu sem þess þurfa með vistun í
Dalshverfi 3. Þetta er algjörlega óviðunandi í ljósi þess hversu margar barnafjölskyldur og hversu mörg börn eru í hverfinu.

Undirskriftalistinn er opinn: 14.09.2021 - 14.11.2021

Undirskriftalisti er ekki til á pappír

Leyfilegir þátttakendur: Aldursbil 18 - 99

Ábyrgðarmaður: Þorsteinn Stefánsson

Skráningar á lista

Setja nafn mitt á listann    +

Dags Nafn Athugasemd

28.9.2021 Nafn ótilgreint

27.9.2021 Arnór Veigar Albertsson

26.9.2021 Jóhannes Þórhallsson

26.9.2021 Birgitta Rún Erlendsdóttir

26.9.2021 Karitas B Kristjánsdóttir

25.9.2021 Nafn ótilgreint

25.9.2021 Nafn ótilgreint

25.9.2021 Nafn ótilgreint

25.9.2021 Arndís Hreiðarsdóttir

25.9.2021 Hanna Björk Jónsdóttir Hanna Björk Jónsdóttir

Það hafa 990  skráð sig á listann.
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Davíð Brár Unnarsson

Sent: mánudagur, 20. september 2021 20:05

To: Skipulag USK

Subject: Athugasemd við vinnslutillögu aðalskipulags

Góðan dag 
 
Varðandi staðsetningu öryggisvistunar í Dalshverfi 3 í reit S63. Undirritaður fer fram á að öryggisvistun verði fundin 
önnur staðsetning en við og í verðandi íbúahverfi Innri-Njarðvíkur. Ég mótmæli þeirri staðsetningu í núverandi 
vinnslutillögu í Dalshverfi 3 og tel slíka stofnun alls ekki eiga heima í eða við íbúabyggð. 
 
Davíð Brár Unnarsson 
Kt 0909793889 
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: ester@internet.is

Sent: mánudagur, 20. september 2021 18:44

To: Skipulag USK

Subject: Athugasemd vegna öryggisgæslu í Dalshverfi 3

Ég vill koma á athugasemd og óska eftir íbúakostningu vegna fyrirhugaðrar öryggisvistunar í Dalshverfi 3. 
Ég er ekki mótfallinn þessari öryggisvistun sem slíkri,  en þessi staðsetning er ekki hentug undir þessa starfsemi og 
þarf aðeins að standa að stuttri google leit til þess að bera rök fyrir því , þar sem íbúar, skipuleggendur og 
starfsmenn þessara stofnana í Reykjavík og Akureyri hafa tjáð sig við fréttamenn að starfsemi þessi henti alls ekki í 
íbúðahverfi. 
 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Ffrett%2F2020%2F09%2F07%2Fmadur-i-
oryggisvistun-kaerdur-fyrir-likamsaras-a-barn%3Ffbclid%3DIwAR2ue16gAr5ISeZmm4mfBuPeB00_KAsc_gNOGSTDcb-
QgLMf1gnCLf5jYy4&h=AT2WFragUKd3ifeBHxyyDN4GXPW7KZ5OqWgJmo7VtmZcwtzfA4whCSScdtfyo83gHwti3QCM
41ZfnNVpfYuVrILhZigqJJoPx3TRdLxYq1ZujhKXxeDa4GstQsE1X5bPIA&__tn__=R]-
R&c[0]=AT2JTADEIZM78wTNZm_2eVhxAZCi-m4HtY-
fkL0aiBBOEL0usX7nMe2m4jJEjQsoEYj8cz71fZVOc5ngsReXRhM0YzHWRwESYQO_Zay27wsG7KBxLIr8dpW1qxY3NL1L
qqA8zvqd4nmNXunarWNP6x6p0GuoFmNr5DJys9Y3ZCR6HlD5-Ezr_7ClPPV6ezRLN6Gzz9i-efft 
 
Karólína Gunnarsdóttir, sviðstjóri búsetusviðs Akureyrar skrifar "  
Heimilið er nú staðsett inn í íbúðarhverfi. Karólína segir það ekki heppilegt en til skoðunar er að flytja úrræðið. 
 
„Þegar þetta var staðsett þarna þá auðvitað var ekki öll þessi byggð þarna. Það voru mikið færri hús, það var 
keiluhöll og það var í rauninni ekki mikið af barnafólki þarna og þetta gekk ágætlega.“ 
 
 
Þetta er mikið og stórt barnahverfi sem má ekki við því að hafa svona hættulega starfsemi í hverfinu. 
Það er til nóg landssvæði til þess að koma þessari stofnun á laggir þar sem þetta er ekki öðrum til ama og ótta. 
 
Einnig mun þetta hafa gífurleg áhrif á fasteignaverð í þessum hverfum með tilheirandi tapi fyrir húseigendur í 
þessum hverfum , hver mun bæta okkur fasteignaeigendum það tjón? 
 
Virðingafyllst Ester Antonsdóttir 
 



 
  Athugið þessi frétt er meira en 1 ára  gömul.
Maður í öryggisvistun kærður fyrir líkamsárás á barn
  07.09.2020 - 22:00

 Mynd: Björgvin Kolbeinsson - RÚV

Ósakhæfur maður sem vistaður er í öryggisvistun á Akureyri hefur verið kærður fyrir líkamsárás gegn átta ára
dreng. Rannsókn málsins er á frumstigi en lögreglan lítur málið alvarlegum augum.
Drengurinn átta ára og á leið heim úr skólanum

Í Hafnarstræti á Akureyri er rekin öryggisvistun fyrir ósakhæfa einstaklinga. Úrræðið hefur verið rekið síðan
2013 og þar búa nú þrír einstaklingar sem hlotið hafa dóma.

Atvikið varð á mánudaginn í síðustu viku. Drengurinn sem varð fyrir árásinni er átta ára gamall og var á leið
heim úr skólanum þegar skjólstæðingurinn sem er á tuttugasta og öðru aldursári réðst á hann og tók hann
kverkataki. Karólína Gunnarsdóttir, sviðstjóri búsetusviðs Akureyrar harmar atvikið.

„Mikið fatlaður maður sem býr þarna inni í Hafnarstræti er sem sagt úti á gangi rétt fyrir utan heima hjá sér og
er eins og alltaf með tvo starfsmenn með sér og gerir í rauninni það sem hann gerir aldrei. Hann stekkur í
burtu og þá gerist þetta með þessum hörmulegu afleiðingum,“ segir Karólína. 

„Við vitum ekki nákvæmlega hvað gerist nema við vitum bara að þeir eru rétt hjá honum eins og þeir eiga að
vera og sjálfu sér ekkert sem þeir eru að gera sem er rangt, þetta er náttúrlega hörmulegt slys.“

Lögreglan lítur málið alvarlegum augum

Bergur Jónsson hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Akureyri segir að málið sé litið mjög alvarlegum augum.
Hann staðfestir að kæra hafi borist frá aðstandendum barnsins og að rannsókn málsins sé á frumstigi. Hann
vildi að öðru leyti ekki tjá sig um málsatvik. 

Heimilið er nú staðsett inn í íbúðarhverfi. Karólína segir það ekki heppilegt en til skoðunar er að flytja úrræðið.

„Þegar þetta var staðsett þarna þá auðvitað var ekki öll þessi byggð þarna. Það voru mikið færri hús, það var
keiluhöll og það var í rauninni ekki mikið af barnafólki þarna og þetta gekk ágætlega.“

Óðinn Svan Óðinsson
  Senda skilaboð

Aðrar fréttir
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Gunnar Rúnarsson <gunnifel67@gmail.com>

Sent: mánudagur, 20. september 2021 19:33

To: Skipulag USK

Subject: Athugasemd varðandi vinnslutilögu aðalskipulags

Varðandi staðsetningu öryggisvistunar í Dalshverfi 3.Undiritaður fer fram á að staðsetning öryggisvistunar fari í 
íbúakosningu ég mótmæli núverandi vinslutillögu að öryggisvistun verði staðsett í íbúðabyggð  
 
Gunnar Felix Rúnarsson  
Kt.1102675339  
 
 




