
 

 

          Höfnum, 7. sept. 2019 

 
 
 
Reykjanesbær 
Gunnar Kristinn Ottósson, skipulagsfulltrúi 
 

Málefni: Grenndarkynning – Misræmi í staðsetningu byggingar við Hafnagötu 31b . 

Með vísan til grenndarkynningar Reykjanesbæjar í mars/apr. og þeirra gagna sem kynnt voru 
hlutaðeigandi, þar á meðal okkur eigendum að Ragnheiðarstöðum, þá viljum við vekja athygli 
skipulagsyfirvalda bæjarins á að staðsetning húss við Hafnagötu 31b, eins og lóðarhafi hefur nú grafið 
fyrir, er ekki í samræmi við grenndarkynningu bæjarins frá því í vor. Við mótmælum því hér með 
fyrirhugaðri staðsetningu húss á lóð Hafnagötu 31b  og krefjumst þess að húsgrunnur verði færður á 
þann stað sem grenndarkynning segir til um. 
 
Sjá nánar gögn hér að neðan. 
 
Tekið skal fram að enn hefur okkur ekki borist svar við tölvupósti sem sendur var þann 11/8 og snýr að 
staðfestingu á hæðarstaðsetningu Hafnagötu 31b.  Svar óskast. 
 
Vinsamlegast svarið erindi okkar  á allra næstu dögum. 
 
Virðingarfyllst 
 
Jón Þór Þorgrímsson og Aldís Yngvadóttir 
Ragnheiðarstöðum, Hafnagötu 33b 
 
Afrit: Sveinn Björnsson byggingarfulltrúi, Umhverfis- og skipulagsráð ( Eysteinn Eyjólfsson formaður )     
 

 
Mynd að ofan sýnir staðsetningu fyrirhugað húss eins og kynnt var í grenndarkynningu á vormán. 2019. 
Á teikningu að ofan er gefið til kynna, án þess að það sé málsett, að miðlína lengdarstefnu húss 
(götuhliðar) gegnum hús verði með að framlengja línu milli lóðarmarka punkta 03-04 að horni gömlu 
Ragnheiðarstaða.  



 
Mynd að ofan tekin 6/9 2019 út um eldhúsglugga á Hafnagötu 33b, Ragnheiðarstöðum.  Búið er að grafa 
fyrir væntanlegum sökklum Hafnagötu 31b.  
Fremst á mynd eru hlaðnir sökklar af gömlu Ragnheiðarstöðum. Greinilegt misræmi  er hvernig lóðarhafi 
fyrirhugar nú staðsetningu hús. sem ekki er í samræmi við grenndarkynningu.  Búið er að færa til 
staðsetningu hús dýpra inn á lóðina um einhverja x metra og byrgja þar með sýn frá Ragnheiðarstöðum 
til gömlu húsana við Kirkjuvog/Hafnagötu. 

 

 

 
 
Mynd að ofan tekin 7/9 2019 um 3m frá  götugaflhlið Ragnheiðarstaða, samhliða gafli og nokkurn vegin í 
línu til punkta 04 og 03 á afstöðumynd. Punktar 04 og 03 eru í hvarfi við moldaruppgröft. Mynd sýnir 
skýrt misræmi milli afstöðumyndar í grenndarkynningu og staðsetningar eins og lóðarhafi ætlar sér nú.   
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Aldís og Jón Þór <aljon@simnet.is>

Sent: fimmtudagur, 12. september 2019 23:28

To: Gunnar Kristinn Ottósson

Cc: Umhverfis- og skipulagsráð; Sveinn Björnsson

Subject: RE: Grenndarkynning Hafnagata 31b - Misræmi í staðsetningu

Sæll aftur Gunnar Kristinn, 
 
Þakka þér fyrir þetta. Já, gröftur er hafinn og það á öðrum stað en þeim sem tilgreindur var fyrir staðsetningu húss í 
grenndarkynningu í vor. 
Það liggur ljóst fyrir að gögn sem kynnt voru í umræddri grenndarkynningu uppfylla ekki skilyrði skipulagslaga né 
skipulagsreglugerðar 90/2013, sbr. til dæmis gr. 5.9.7: 

Það er tvennt í stöðunni. Annars vegar að taka tillit til okkar athugasemda og færa húsið á þann stað sem kynntur var 
í vor og við samþykktum eða þá að láta fara fram nýja grenndarkynningu þar sem hagsmunaaðilar geta tekið afstöðu 
út frá fullnægjandi gögnum eins og skipulagsreglugerð kveður á um. Ég vil ennfremur árétta áhyggjur mínar af hæð 
hússins eins og ég gerði athugasemd við sl. vor. Í ljósi upplýsinga sem fram koma í pósti þínum um hæðarkóta 
aðalhæðar K:8,47. er augljóst að full ástæða var til að hafa áhyggjur. Ég óttast að heildarhæð hússins verði of mikil, 
eins og turn, sem stingur verulega í stúf við hæð lands og nærliggjandi hús.  
 
Með kveðju, 
Jón Þór Þorgrímsson 
 

From: Gunnar Kristinn Ottósson [mailto:Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is]  
Sent: 10. september 2019 16:27 
To: Aldís og Jón Þór 
Cc: Umhverfis- og skipulagsráð; Sveinn Björnsson 
Subject: RE: Grenndarkynning Hafnagata 31b - Misræmi í staðsetningu 

 
Sæll Jón 
Það hefur gengið brösuglega að fá staðfestan hæðakóta, en hann á að koma fram á uppdráttum. Hæðakóti aðalgólfs 
Hafnagötu 31b er sami og hæðakóti Hafnagötu 33b K:8,47. Framkvæmdir hafa verið stöðvaðar þar til fullnægjandi 
uppdrættir hafa verið lagðir fram. Þær framkvæmdir sem voru hafnar var gröftur. 
Það er rétt að ekki kom skýrt fram í grenndarkynningu, eða bent á sérstaklega að byggingareitur væri stærri en 
grunnur hússins. 
Lóðablaðið þar sem byggingareitur er ákveðin var stimplað 25.10.2007. Ástæðan fyrir grenndarkynningu var að ekki 
kom fram leyfilegt byggingamagn, húsagerð eða hæð, þó að fram kæmi reitur sem vissulega mætti byggja á.  
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Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 03.05.2019 var bókað: „Erindið er samþykkt. Nánari útfærslur verði unnar með 
starfsfólki umhverfissviðs.“   
Það sem þetta merkir er að ákveða þarf endanlegan hæðakóta og staðsetningu innan byggingareits, þar sem taka 
þurfti tillit til fornra hlaðinna garða og hæð á klöpp og öðru því sem áhrif hefur. 
Vikmörkin frá þeirri staðsetningu sem ákveðin er nú og þeirri sem kemur fram á afstöðu mynd eru lítil. Vissulega 
skerðir tilkoma þessarar byggingar útsýni, en útsýni í Höfnum er einstakt í allar áttir. 
 
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: Aldís og Jón Þór <aljon@simnet.is>  
Sent: mánudagur, 9. september 2019 23:02 
To: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is> 
Cc: Umhverfis- og skipulagsráð <Umhverfis-ogskipulagsrad@reykjanesbaer.is>; Sveinn Björnsson 
<Sveinn.Bjornsson@Reykjanesbaer.is> 
Subject: RE: Grenndarkynning Hafnagata 31b - Misræmi í staðsetningu 
 
Sæll Gunnar Kristinn, 
 
Þakka þér fyrir skjót svör.  
Ég vil benda á að í grenndarkynningu kom hvergi fram í texta skilgreindur byggingarreitur fyrirhugaðs húss við 
Hafnagötu 31b heldur var það staðsett/teiknað inn á afstöðumynd lóðar. Ég gekk út frá því sem vísu að þessi 
staðsetning stæðist og samþykkti staðsetningu hússins eins og grenndarkynning gaf til kynna. Nú lítur hins vegar út 
fyrir að húsið verði fært ofar í lóðina heldur en grenndarkynning sagði til um. Það mun skyggja á eftirsóknarvert 
útsýni úr mínu húsi. Ég mótmæli því enn á ný að vikið verði frá fyrirhugaðri staðsetningu m.v. umrædda 
grenndarkynngingu og ítreka einnig beiðni frá því í vor um upplýsingar um hæðarkvóta, sem ég hef miklar áhyggjur 
af, og hafa ekki enn borist.  
 
Með kveðju, 
Jón Þór Þorgrímsson 
 

From: Gunnar Kristinn Ottósson [mailto:Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is]  
Sent: 9. september 2019 09:07 
To: Aldís og Jón Þór 
Subject: RE: Grenndarkynning Hafnagata 31b - Misræmi í staðsetningu 

 
Sæll 
Þetta verður mælt út til að tryggja að framkvæmdin verði innan byggingareits. 
 
Kveðja 
__________________________________________ 
Gunnar Kr Ottosson arkitekt 
Skipulagsfulltrúi Reykjanesbæjar 
 
Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbæ 
Netfang /  e-mail            gunnar.k.ottosson@reykjanesbaer.is   
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Sími /telephone              +354 421 6700 
Veffang                          reykjanesbaer.is 
 

 
 

From: Aldís og Jón Þór <aljon@simnet.is>  
Sent: laugardagur, 7. september 2019 14:19 
To: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is> 
Cc: Umhverfis- og skipulagsráð <Umhverfis-ogskipulagsrad@reykjanesbaer.is>; Sveinn Björnsson 
<Sveinn.Bjornsson@Reykjanesbaer.is> 
Subject: Re: Grenndarkynning Hafnagata 31b - Misræmi í staðsetningu 
 
Sæll Gunnar Kristinn 
 
Í viðhengi er að finna erindi okkar sem snýr að misræmi í staðsetningu á Hafnagötu 31b eins og kynnt er í 
grenndarkynningu og þeirri staðsetningu sem lóðarhafi fyrirhugar nú að setja hús sitt niður. 
 
Vinsamlegast svarið erindi okkar allra næstu daga. 
 
Með kveðju 
Jón Þór Þorgrímsson 
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Gunnar Kristinn Ottósson

From: Aldís og Jón Þór <aljon@simnet.is>

Sent: mánudagur, 8. apríl 2019 22:13

To: Gunnar Kristinn Ottósson

Subject: RE: Mál 2019030016

Sæll 
 
Skoðaði um helgina og reyndi að átta mig á staðsetningu og hæð. 
 
Við setjum ekki út á staðsetningu hús eins og það er sett fram í grenndarkynningu. Hins vegar er spurning hvort 
hæðarsetning geti ekki verið betri með tilliti til ásýndar. 
Hef sterklega á tilfinningunni að hæð grunnplötu verði töluvert yfir núverandi hæðarkvótum á landi, sérstaka að 
framanverðu og þar að leiðandi ásýndin frá götu ekki eins og best væri á kosið.  
Hefði frekar búist við að hæðasetning hefi tekið mið af hæðum bæði á 27 og 33b en ekki bara 33b þar sem 31b liggur 
nánast mitt á milli þessara húsa. Vil ennfremur benda á að lofthæð aðalhæðar á 31b er meiri en á 33b og þar af 
leiðandi er efri hæð á 31b með hærri gólfkvóta á efri hæð en 33b.  Vil vekja athygli á að ef lyfta þarf jarðvegshæð að 
framanverðu með fyllingu til að bæta ásýnd þá væri æskilegt að færa teiknuð bílastæði sem eru sýnd við lóðarmörk 
33b verði færð innar á lóð eða t.d. við austurhlið hús við inngöngutröppur. Ennfremur ef fylla þarf að húsi að 
vestanverðu þar sem um 3m eru að lóðarmörkum þá skal tryggt að jöfn jarðvegshæð sé beggja vegna við lóðarmörk 
og miða við óraskaða hæð eins og hún er í dag. 
 
Ég vænti þess að þið skoðið athugasemdir að ofan og hugleiðið hvort ekki sé rétt að endurskoða hæðarsetningu á 
31b með betri ásýnd í huga og óraskaða hæð á lóðarmörkum. Vinsamlegast upplýsið okkur framgang máls. 
 
Kveðja  
Jón Þór Þorgrímsson 
 

From: Gunnar Kristinn Ottósson [mailto:Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is]  
Sent: 3. apríl 2019 13:59 
To: Aldís og Jón Þór 
Subject: RE: Mál 2019030016 

 
Sæll 
Það er rétt hjá þér að miklu skiptir hvernig hús stendur í landi. Aðstæður hafa verið skoðað og eðlilegast að miðað sé 
við sömu kóta og eru á Hafnagötu 33b, eða K:8,47 á aðalhæð. Húsið verður staðsett uppi á slakkanum í lóðinni og í 
svipaðri hæð og nærliggjandi hús. Með því að miða við sömu hæðasetningu þarf minna rask á landi en þarna eru 
hlaðnir garðar sem njóta verndar samkvæmt þjóðminjalögum. 
Varðandi leiðréttingu á kortagrunni þá sé ég ekki að r-i sé ofaukið, hjálagt er skjákot.  
HS veitur sjá um götulýsingu, ég veit ekki hvernig stendur á þessum staka staur 
 
 
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: Aldís og Jón Þór <aljon@simnet.is>  
Sent: mánudagur, 1. apríl 2019 23:44 
To: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is> 
Subject: Re: Mál 2019030016 
 
Sæll Gunnar  
 
Grenndarkynning:  
 
Á teikningu A-346 af Hafnargötu 31b í Höfnum er ekki tilgreindur hæðarkvóti botnplötu sem ég tel vera 
nauðsynlegar upplýsingar sem þurfa að liggja fyrir til að fá skýrari mynd af hvernig botnplata húss fellur að 
hæðarkvóta á landi sem liggur að fyrirhuguðu byggingarreit húsnæðis. Vinsamlegast staðfestið hæðarkvóta 
botnplötu. Um skoða betur í ljósi upplýsinga sem ég vænti að fá sendar frá ykkur innan tíðar. 
 
Ábending: Á teikningu hafa áttir víxlast. Vestur er suður og austur er norður. 
 
Annað mál: 

1)      Þarf að leiðrétta kortagrunn Reykjanesbæjar þ.s. „r“ er ofaukið, á að vera Hafnagata en ekki Hafnargata. 
2)      Hvernig stendur á að það er ljósastaur inn á lóð Hafnargötu 31b sem tengdur er götulýsingu í Höfnum ? 

 
Með kveðju 
Jón Þór Þorgrímsson 




