




 

 

Reykjanesbær, 

Gunnar Kr. Ottósson 

Tjarnargötu 12, 

230 Reykjanesbær 

 

Keflavíkurflugvelli  29. september 2021 

           

Efni:  Njarðvíkurhöfn – Suðursvæði.  Breyting á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag 

vinnslutillaga.  Umsögn Skipulagsnefndar Keflavíkurflugvallar.  

 

Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar hefur móttekið erindi Reykjanesbæjar í tölvupósti 23. 

september sl. vegna kynningar á vinnslutillögu aðal- og deiliskipulags fyrir Njarðvíkurhöfn 

Suðursvæði.  

 

Erindið var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar Keflavíkurflugvallar 27. september sl.  Bókun 

fundarins er: 

 

Njarðvíkurhöfn. Breyting á aðal- og deiliskipulagi 

Gunnar Kristinn Ottósson skipulagsfulltrúi Reykjanesbæjar sat fundinn undir þessum 

lið og kynnti tillögu að breytingu á aðal- og deiliskipulagi fyrir Njarðvíkurhöfn. 

Meðal framkvæmda sem koma til með að fylgja í kjölfar skipulagsbreytinga er 

bygging þurrkvíar, dýpkun hafnarinnar, brimvarnagarður, landfylling og 

viðlegukantur. 

Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar gerir ekki athugasemdir við skipulagstillögurnar, 

en minnir á skipulagsreglur Keflavíkurflugvallar og ákvæði þar um hæðarkóta 

nærliggjandi bygginga við flugvöllinn. 

 

Guðlaugur H. Sigurjónsson vék af fundi við afgreiðslu þessa máls. 

 

Þessu er hér með komið á framfæri. 

 

Hægt er að sjá skipulagsreglur Keflavíkurflugvallar á : 

https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/keflavikurflugvollur/skipulag-og-

uppbygging/skipulagsreglur 

 

 

 Virðingarfyllst, 

 
 Sveinn Valdimarsson 

 Skipulagsfulltrúi Keflavíkurflugvallar 

 

 

 

Afrit:   Eiríkur Bjarnason, SNKEF 

 Guðmundur Björnsson, SNKEF 

https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/keflavikurflugvollur/skipulag-og-uppbygging/skipulagsreglur
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/keflavikurflugvollur/skipulag-og-uppbygging/skipulagsreglur


 

 

 

 

 

Reykjanesbær 

Gunnar Kristinn Ottósson  

Tjarnargötu 12 

230 Reykjanesbær 
 

 

 

Reykjavík, 7. október 2021 

UST202109-240/A.B. 

10.04.00 
 

 

Efni: Tillaga – Breyting á aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015 - 2030 og nýtt 

deiliskipulag - Njarðvíkurhöfn suðursvæði 

 

Vísað er til erindis skipulagsfulltrúa Reykjanesbæjar er barst 27. september sl. þar sem 

óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um tillögu að breytingu á aðalskipulagi 

Reykjanesbæjar 2015 – 2030 og nýju deiliskipulagi fyrir Njarðvíkurhöfn suðursvæði í 

Reykjanesbæ. 

Í greinargerð kemur fram að breytingin gengur út á að athafnasvæði 

skipasmíðastöðvarinnar mun stækka með landfyllingu á suðursvæði um allt að 1,5 ha og 

að þar verði til nýr viðlegukantur. Auk þess kemur fram að gert er ráð fyrir nýrri þurrkví 

og grafinn verður út aðkomuskurður. Einnig segir að nýr sjóvarnargarður er gerður syðst 

í höfninni, en þar er einnig gert ráð fyrir nýjum viðlegukanti. Höfnin verði dýpkuð til að 

mæta nýjum þörfum. Auk þess kemur fram að deiliskipulagssvæðið er um 8,7 ha og nær 

til suðursvæðis hafnarinnar. Meginmarkmið verkefnisins er að gera svæðið að skilvirku, 

öruggu og aðlaðandi vinnusvæði sem hefur svigrúm til að taka á móti fyrirhugaðri 

uppbyggingu og vaxa og eflast sem miðstöð þjónustu við sjávarútveginn.  

Landfylling og leyfi 

Í greinargerð kemur fram áætluð efnisþörf landfyllingar um 272.000 m³. Auk þess kemur 

fram að í landfyllinguna væri hægt að nýta 123.000 m³ af efni úr dýpkun og uppúrtekt. 

Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að það komi fram í tillögunni hvað annað efni 

er fengið við gerð landfyllingar og brimvarnargarða. 

Miðað við framkvæmdalýsinguna verður um opna landfyllingu að ræða og því um að 

ræða varp í hafið samkvæmt 9. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og 

stranda. Umhverfisstofnun vekur athygli á að samkvæmt OSPAR samningnum um 

verndun hafrýmis Norðaustur-Atlantshafsins og 9. gr. laganna er varp efna og hluta í hafið 

óheimilt, nema með leyfi Umhverfisstofnunar.   

Umhverfisstofnun vill vekja athygli á að með umsókn um varp í hafið þurfa að fylgja 

upplýsingar samkvæmt viðauka I við leiðbeinandi reglur um meðferð dýpkunarefnis.1 

 
1 https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Haf-og-

vatn/Leiðbeinandi%20reglur%20um%20meðferð%20dýpkunarefnis_des2016.pdf 

https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Haf-og-vatn/Leiðbeinandi%20reglur%20um%20meðferð%20dýpkunarefnis_des2016.pdf
https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Haf-og-vatn/Leiðbeinandi%20reglur%20um%20meðferð%20dýpkunarefnis_des2016.pdf


 

 

Dýpkunarefni og mengun 

Þar sem fram kemur í greinargerð að nýta á dýpkunarefni að hluta í landfyllingar bendir 

Umhverfisstofnun á að sumt af því efni (dýpkunarefni) sem tekið er upp getur verið 

mengað af þungmálmum, þrávirkum lífrænum efnum eða öðrum mengandi efnum. 

Vegna fyrirhugaðra dýpkunarframkvæmda í Njarðvíkurhöfn þá vill Umhverfisstofnun 

benda á skýrsluna „Greiningar á falskyni (imposex) og styrk lífrænna tinsambanda í 

nákuðungum (Nucella lapillus) við Ísland árið 2018“ 2. Um er að ræða vöktunarverkefni 

sem fer fram á 5 ára fresti og er hluti af ICES/OSPAR umhverfisvöktun 

Umhverfisstofnunar við Ísland. Niðurstöður skýrslunnar sýndu að styrkur tríbútýltins 

(TBT) var mjög hár (12 ug/kg þurrvigt) í Njarðvíkurhöfn í samanburði við aðra 

sýnatökustaði (tafla 2). Tríbútýltín (TBT) var lengi notað í botnmálningu skipa til að 

hindra vöxt gróðurs og lífvera. TBT getur valdið eitrun í lífverum og hefur styrkur TBT 

einnig áhrif á myndun falskyns (VDSI; Vas Deferens Sequence Index) hjá kvenkyns 

nákuðungum en tegundin er afar viðkvæm fyrir slíkri mengun. VDSI er skipt í 7 stig þar 

sem stig 0 gefur til kynna engin áhrif og stig 5 og 6 mest áhrif. VDSI stig nákuðungs í 

Njarðvíkurhöfn var 4,11 (tafla 1). 

Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að fjallað sé um ofangreind atriði í 

umhverfismatsskýrslu til að meta umhverfisáhrif framkvæmdarinnar, þar sem meðferð 

dýpkunarefna getur haft neikvæð áhrif á lífríki. 

 

 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

 

Axel Benediktsson 

sérfræðingur 

Agnes Þorkelsdóttir 

sérfræðingur

 

 
2
 Greiningar á falskyni (imposex) og styrk lífrænna tinsambanda í nákuðungum (Nucella lapillus) við 

Ísland árið 2018“ 

https://ust.is/library/sida/haf-og-vatn/Falskyn_nakudungar_TBT_samantekt_HI_Sandgerdi_des2018%20(003).pdf
https://ust.is/library/sida/haf-og-vatn/Falskyn_nakudungar_TBT_samantekt_HI_Sandgerdi_des2018%20(003).pdf
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Ólafur Þorkell Stefánsson <olafurs@hsveitur.is>

Sent: þriðjudagur, 28. september 2021 14:40

To: Skipulag USK

Cc: Gunnar Kristinn Ottósson; HS Veitur hf.; Júlíus J. Jónsson

Subject: NJARÐVÍKURHÖFN – SUÐURSVÆÐI: Breyting á Aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag 

vinnslutillaga ósk um umsögn

Sæl/Sæll 

Varðandi breytinga á aðalskipulagi Njarðvíkurhafnar þá þarf að gera ráð lóð undir dreifistöð eins nærri 
flotkví hægt er. 

Kær kveðja, 

Ólafur Þorkell Stefánsson
Svæðisstjóri Suðurnesjum

HS Veitur hf, Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ, Iceland  
Sími/Tel:+354 4225200  | 4225207 | 8605207 |  olafurs@hsveitur.is | www.hsveitur.is | Kynningarbæklingur

Fyrirvari/Disclaimer
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: BRAehf <bilasprautun@bilasprautun.is>

Sent: þriðjudagur, 21. september 2021 10:27

To: Skipulag USK

Subject: Aðalskipulag

Góðan dag 

mér er spurn, var ekki verið að leyfa stækkun á slippnum með annað mun stærra hús og er slippurinn 

þegar ofan í íbúðabyggð, ekki spennandi að búa þarna við slippinn með alla sína mengun og hávaða, 

tala ekki um málningarúða sem fer um svæðið þegar skip eru sprautuð utan dyra, afhverju er slippurinn 

ekki hafður í Helguvík? 
 
 
Með kveðju   Jón 
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Pétur <petur@miklus.is>

Sent: föstudagur, 1. október 2021 09:26

To: Gunnar Kristinn Ottósson

Cc: margret@glymurfjord.is

Subject: RE: hafnarbakki 7

Attachments: Deiliskipulag og Aðalskipulag september 2021 Hafnarbakki 7 og 9.pdf; 

Skipulagstillögur sem hafa áhrif á lóðirnar Hafnarbakka 7 og 9.pdf

Sæll Gunnar. 

Takk fyrir Teams fundinn um daginn. 

Nú sé ég að það er kominn samþykkt hjá ykkur á að auglýsa skipulagstillögur vegna hafnarsvæðisins í Njarðvíkurhöfn.

Ég skildi þig um daginn að þessi vinna væri ástæða frestunar á ósk um lóðabreytinga á Hafnabakka 7.          Við 
yfirferð á drögum sé ég hins vegar að lóðirnar Hafnarbakki 7 og 9 eru ekki innan þess svæðis sem þessar tillögur ná 
til.            Því vil ég fyrir hönd lóðarhafa gera eftirfarandi formlega athugasemd og vona að þú getir tekið afstöðu til 
og komið inn í tillögur áður enn þær verða sendar í formlega auglýsingu. 

1. Er ekki rétt skilið að forsenda afgreiðslu erinda vegna lóðanna Hafnarbakki 7 sé að þar verið gert 
deiliskipulag.   Og að erindi vegna endurbyggingar húsa á lóð nr. 9 verði heimilaðar. 

2. Lóðarhafi Hafnarbakka 7 og 9 telur að núverandi aðalskipulag nægi vegna óska um skiptingu lóðar nr.7 og 
byggingu íbúðahúss og atvinnuhúsnæðis samkvæmt aðalskipulagi 

3. Óskað er eftir að fyrirliggjandi drög að deiliskipulagi verði látið ná yfir lóðirnar Hafnarbakka 7 og 9 til að hægt 
sé að afgreiða öll erindi vegna nýrra mannvirkja án árekstra við skipulagsákvæði. 

Seni með smá greinargerð til frekari útskýringar á málinu. 

Vinsamlega hafðu samband ef þú óskar frekari upplýsinga. 
Mun reyna að ná í þig í síma til að fylgja málinu eftir. 
Góða helgi. 

kveðja 

Pétur 
petur@miklus.is

sími 8371271 

Frá: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is>  
Sent: mánudagur, 23. ágúst 2021 15:39 
Til: Pétur <petur@miklus.is> 
Afrit: margret@glymurfjord.is 
Efni: RE: hafnarbakki 7 

Sæll 
Ég er að tala umfjarfund á  Teams, get ekki hitt ykkur í persónu í ráðhúsinu. 
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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

From: Pétur <petur@miklus.is>  
Sent: mánudagur, 23. ágúst 2021 15:37 
To: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is> 
Cc: margret@glymurfjord.is
Subject: RE: hafnarbakki 7 

Sæll Gunnar. 

Takk fyrir þetta   við getum komið e.h. á miðvikudag.      Segðu klukkan hvað við eigum að mæta. 

kveðja 

Pétur 
petur@miklus.is

sími 8371271 

Frá: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is>  
Sent: mánudagur, 23. ágúst 2021 15:25 
Til: Pétur <petur@miklus.is> 
Afrit: margret@glymurfjord.is
Efni: RE: hafnarbakki 7 

Góðan dag
Það gengur hálf brösuglega að koma á fundum hér í ráðhúsinu vegna covid ráðstafana. Ef þið eruð sátt við fjarfund 
get ég fundað með ykkur  t.d. á morgunn eða á miðavikudag

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

From: Pétur <petur@miklus.is>  
Sent: þriðjudagur, 17. ágúst 2021 15:02 
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To: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is> 
Subject: FS: hafnarbakki 7 

Sæll Gunnar. 

Sendi fyrirspurn um fund með þér vegna skipulagsmála á svæðum ÍB25 og H4 í byrjun mánaðar. 
Getur þú gefið mér fundartíma til að við getum hist og farið yfir málið fljótlega? 

kveðja 

Pétur 
petur@miklus.is

sími 8371271 

Frá: Pétur  
Sent: miðvikudagur, 4. ágúst 2021 10:19 
Til: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is> 
Afrit: margret@glymurfjord.is
Efni: RE: hafnarbakki 7 

Sæll Gunnar. 
Velkomin úr fríi. 

Vegna lóðarinnar Hafnarbakki 7 sendi ég erindi í tölvupósti og vil ég nú  ítreka ósk um að fá fund með þér um þetta 
erindi. 

Heyri vonandi frá þér fljótlega 

Frá: Pétur  
Sent: þriðjudagur, 6. júlí 2021 15:09 
Til: Gunnar.K.Ottosson@Reykjanesbaer.is
Afrit: margret@glymurfjord.is
Efni: FS: hafnarbakki 7

Sæll Gunnar.

Vegna lóðarinnar Hafnarbakki 7 í Reykjanesbæ sendi Sigurður Hilmar Ólafsson erindi til skipulags í maí.     Málið var tekið fyrir 7.maí 
og frestað.

„Umhverfis- og skipulagsráð fagnar áhuga um uppbyggingu á svæðinu. Fyrirhugað er að fara í 
deiliskipulag á svæðinu og því er erindi frestað.“

Ekki hafa borist neinar fregnir af hvenær málið verður tekið fyrir aftur, eða hver tímalengd frests er.

Handhafi lóðarinnar hefur áhuga á að halda málinu vakandi og hefur því falið mér að vinna í málinu þar til línur skýrast.   Væntanlega 
verður Sigurður Hilmar fengin til að vinna nánari fagvinnu vegna tillagna að uppdrátta af mannvirkjum þegar það verður 
tímabært.   Ég  Pétur Einarsson  mun halda á málinu á meðan.

Fyrirgefðu langan aðdraganda.

Málefnið.
Óskað er eftir fundi með skipulagsyfirvöldum til að fara yfir sjónarmið vegna frestunar afgreiðslu, og væntingar sem 
lóðarhafi getur gert til málsins.  Til skýringar hefur hann tekið saman meðfylgjandi minnisblað um málið.

Óskað er eftir að þú finnir fundartíma með fulltrúum lóðahafa og þeim sem fjalla um málið hjá Reykjanesbæ á 
tímabilinu  24.júlí til 15.ágúst 2021. 

Vinsamlega láttu mig vita ef þú óskar frekari upplýsinga, eða hefur athugasemdir um málið.
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Vonast fljótlega eftir staðfestingu á fundartíma og fundarstað.

kveðja

Pétur
petur@miklus.is

sími 8371271

kveðja 

Pétur 
petur@miklus.is

sími 8371271 

Frá: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is>  
Sent: þriðjudagur, 6. júlí 2021 15:09 
Til: Pétur <petur@miklus.is> 
Efni: Automatic reply: hafnarbakki 7 

Skipulagsfulltrúi er í fríi til 30. júlí



Skipulagstillögur sem hafa áhrif á lóðirnar Hafnarbakka 7 og 9 
21.september 2021 

 

Forsaga. 

 
 

Hreyfing á erindi frá því í maí vegna Hafnarbakka 7 

 

Tímarammi vinnslu  tillögu samkvæmt gögnum; 

Aðalskipulag                                                                                Deiliskipulag 

        



 

 

 

Athugasemdir lóðarhafa Hafnarbakka 7 og 9 
 

Við skoðun á tillögum virðist ekki hafa verið gerð nein endurskoðun, eða umfjöllun um lóðirnar sem virtist 

vera vísað til í afgreiðslu Umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar í afgreiðslu nr. 10 þann 17 maí 2021? 

 

Vegna stjórnsýslu er óskað eftir að tekið verði tillit til sjónarmiða um að skipta lóðinni Hafnarbakki 7 í 2 lóðir 

eins og óskað var eftir í erindi í maí.   Tillaga er gerð um að Deiliskipulag sem fer í kynningu verði aðlagað 

þannig að það nái yfir lóðirnar Hafnarbakki 7 og 9.  

 

 

Meðfylgjandi er nánari skýring lóðarhafa á erindinu. 

 

 

 

 

Virðingarfyllst. 

 

 

Margrét Rósa Einarsdóttir 

 

 
 

 

 



Lausleg greining á drögum að nýju aðalskipulagi 
Hagsmunir lóðarhafa Hafnarbakki 7 og 9

Bls. 1     22.sept 2021

Tillaga til umfjöllunar.
Reykjanesbær er að vinna samhliða, breytingar á Aðalskipulagi og 
Deiliskipulagi vegna hafnarsvæðis í Njarðvíkurhöfn.    Því þarf að skoða 
bæði tillögu að Aðalskipulagi og útfærslu þess í Deiliskipulagsdrögum.



Bls. 2     22.sept 2021

Aðalskipulagsbreyting virðist ekki hafa nein áhrif á 
lóðirnar Hafnarbakki 7 og 9

Greinargerð Aðalskipulags.

Fellur fullkomlega að nýtingu lóða Hafnarbakka 
7 og 9. Því virðist sjálfsagt að halda áfram með 
áform um að skipta lóð nr. 7, til að gera 
íbúðarbyggð við Sjávargötu heillegri með því 
að bæta við íbúðarhúsi á lóð nr. 16 og 
innramma þar með betur lóð Hafnarbakka 7 
undir hreinlegan iðnað og nábýli við núverandi 
íbúðarbyggð.

Vegna nýs húss á væntanlegri lóð Sjávargata 16 
væri því mjög æskilegt að sækja útlit og 
fyrirmynd að húsi í stíl gamla byggingarlags í 
Njarðvík (húsagerðir fá 1950 til 1965)

Lóðarhafar Hafnarbakka 7 og 9 hafa engar athugasemdir við 
Aðalskipulagstillögu þar sem núverandi Aðalskipulag mun 
áfram gilda fyrir lóðirnar.
Því á ekkert að vera til fyrirstöðu að byggingaryfirvöld afgreiði
umsóknir um breytt og ný atvinnuhúsnæði, auk þess sem 
hluti lóðar Hafnarbakka 7 er á íbúðarsvæði.   Þar gæti því risið 
nýtt íbúðarhús í samræmi markmið gildandi skipulags.



Bls. 3     22.sept 2021

Til athugunnar.
Lóðarhafar lóðanna Hafnarbakka 7 og 9 hafa fengið misvísandi 
skilaboð frá skipulagsyfirvölum um að ekki sé hægt að afgreiða erindi 
vegna vinnu við Aðal- og Deiliskipulagsvinnu á lóðasvæðinu. 

Samkvæmt Deiliskipulagsdrögum nú eru lóðir ekki teknar með.  Eina 
flækjustigið sem hugsanlega er við stækkun deiliskipulagssvæðis er að 
það nær lítillega inn á ÍB25 í aðalskipulagi.

Því verður að taka afstöðu til óska lóðarhafa um að hægt verði að 
afgreiða erindi um lóðabreytingar, og uppdrátta að nýjum og breyttum 
mannvirkjum á lóðunum á grundvelli gildandi Aðalskipulags, eða færa 
út skipulagsmörk fyrirhugaðs Deiliskipulags þannig að það taki til
lóðanna.

Ekkert í Deiliskipulagsdrögum er til fyrirstöðu um að áform lóðarhaf
Hafnarbakka 7 og 9 geti gengið eftir samkvæmt þessum tillögum.     Því 
þarf ekki að breyta neinu nema afmörkun Deiliskipulagssvæðis.

Óskir lóðarhafa eru.

Hafnarbakki 7 verði gert að 2 lóðum;
Sjávargat 16 íbúðarhúsalóð
Og Hafnargata 7 sem væri atvinnuhúsalóð fyrir iðnaðbyggingu á 2 
hæðum með verkstæðum og skrifstofuhæð.  Hús undir hreinlega 
starfsemi

Hafnarbakki 9 væri endurbyggð sem 2 hæðar iðnaðhús með
skrifstofum á 2 hæð.

Stækkað 
svæði

Tillaga um stækkun deiliskipulagssvæðis
Nýr byggingareitur

Deiliskipulag sem er til umfjöllunar nær ekki á lóðir 
Hafnarbakki 7 og 9.   Þessar lóðir þurfa að koma inn á
deiliskipulagið.
Þrátt fyrir að lína sé látin skera hús nr. 9 getur ekki verið um áhrif 

að ræða þar sem húsið er í útjaðri skipulagstillagna.
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Stækkun Deiliskipulagssvæðis.

Tilgangur lóðahafa Hafnarbakka 7 og 9 með því að
fá deiliskipulagssvæði stækkað er að tryggja að
ekki strandi á afgreiðsluheimilum vegna
lóðabreytinga og afgreiðslu nýrra og breyttra
aðaluppdrátta að húsum á lóðunum.

Gildandi aðalskipulag Í gildandi Aðalskipulagi er beinlíns hvatt til íbúðabyggðar  á svæðinu

Lóðahafi munu kappskosta 
að halda götumynd og 
frágangi í samræmi við 
markmið aðalskipulags.   



Dæmi um gömul hús í götunum í kring.

Skipting lóðar Hafnabakki 7 í Sjávargötu 16 gefur möguleika á að byggja 
eitt hús til að þétta götumynd.

góður arkitektúr getur síðan aukið enn frekar á gæði lausna  
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