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USK Skipulag

Frá: Birgir Haraldsson 
Sent: föstudagur, 29. júlí 2022 11:56
Til: USK Skipulag
Efni: Úthlíð 7 - grenndarkynning
Viðhengi: uthlid_7_uppdraettir.pdf

Daginn,  
 
Ég bý á Flókagötu 56 en við fengum hér í húsinu gögn um daginn varðandi breytingar á risi á Úthlíð 7 sem er á móti 
okkur. Verkefnisstjóri er Hrafnhildur Sverrisdóttir. 
 
Ég fæ ekki séð í gögnum frá ykkur að það sé sýnt hvort breytingar séu á skuggavarpi inn í okkar garð vegna þessar 
breytinga sem eru lagðar til á Úthlíð 7 (sjá gögn í viðhengi).  
 
Ég myndi telja eðlilegt að við íbúar sem eru beðin um athugasemdir fáum að sjá skuggavarpsgreiningar sem hafa 
væntanlega verið gerðar svo hægt sé að taka afstöðu til þessara breytinga á réttum forsendum. Væri því gott að fá 
þær teikningar sendar hérna í tölvupósti.  
 
Takk kærlega. 
 
Kv, 
 
Birgir 
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USK Skipulag

Frá: Sigríður Lára Guðmundsdóttir 
Sent: mánudagur, 15. ágúst 2022 16:59
Til: Hrafnhildur Sverrisdóttir; USK Skipulag
Efni: Varðandi fyrirhugaða risíbúð í Úthlíð 7

105 Reykjavík
Hrafnhildur Sverrisdóttir 
Verkefisstjóri Skipulagsfulltrúa  
Borgartúni 12-14 

 
Bestu þakkir fyrir mjög gott viðtal sem þú veittir mér í morgun í afgreiðslusal Borgartúns 14 og útprentið af 
teikningunum sem þú komst með. 
   
Ég hef búið í Úthlíð 10 frá hausti 1969 og haft húsaröðina í beinni sjónlínu frá tröppum hússins síðan þá. Hef, einkum 
í seinni tíð, dáðst að samræminu milli húsa, þó að hvert um sig sé einstakt. Breytingar sem hafa verið gerðar á 
þökum annarra húsa hafa verið hóflegar.  

Þó að teikningin, sem ég er núna búin að skoða, sé vissulega í „Hlíðastílnum“ sýnist mér þakið muni verða of hátt og 
breytingar of miklar, með tilliti til nærliggjandi húsa. 
 
Með bestu kveðju, 
Sigríður Lára Guðmundsdóttir 
Íbúðareigandi fyrstu hæðar 
Úthlíð 10 
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USK Skipulag

Frá: Alda Julia 
Sent: mánudagur, 15. ágúst 2022 11:56
Til: USK Skipulag
Efni: Vegna tillögu um Úthlíð 7

Góðan daginn, 
 
Húsfélag Flókagötu 58 er andvígt framkvæmdum við Úthlíð 7 fyrr en búið er að framkvæma skuggavarps greiningu 
og fyrir liggi að hækkun þaksins hafi ekki áhrif á dagsbirtu stundir í bakgarði og inn um glugga íbúða húsins. 
 
Fyrir hönd húsfélagsins, 
Alda Júlía Magnúsdóttir 
Kt.  
Flókagata 58 
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USK Skipulag

Frá: Salome Jorunn Bernhardsdottir 
Sent: þriðjudagur, 16. ágúst 2022 17:11
Til: USK Skipulag
Efni: Athugasemd v/breytinga á Úthlíð 7.

Sæl,  
 
Ég vil fyrst byrja á að biðjast afsökunar á að þessi athugasemd kemur degi eftir frest. Ef fresturinn er ófrávíkjanlegur 
með öllu þá verður svo að vera en ég vildi senda þetta inn engu að síður. 
Undirrituð sendir fyrir hönd leigenda og eiganda risíbúðar í Úthlíð 9. 
Við gerum athugasemdir við íburð kvista, þ.e. að þeir eru ekki í samræmi við þá kvisti sem eru í götunni nú þegar. 
Úthlíð er og hefur alltaf verið smærri í sniðum og íburði en Flókagata og finnst okkur sú götuímynd eigi að halda sér. 
Þar sem uppdregnir kvistir hafa mænishæð upp á 3 metra, og eru ekki afskornir að framanverðu (samanber Úthlíð 5 
og Úthlíð 13 sem hafa hvað hæstu kvistina í götunni), þá finnst okkur umfang og íburður fara um of að minna á 
götumynd Flókagötu og fjarlægjast götumynd Úthlíðar. 
Að öðru leiti gerum við ekki athugasemdir við teikningar. 
 
Með kveðju, 
Salóme Jórunn Bernharðsdóttir, kt.  
og fyrir hönd: 
Bogi Brynjar Björnsson, kt.  
Guðrún Jórunn Kristinsdóttir, kt.  
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Reykjavík 10.11.2022 (HS) 

Mál: Úthlíð 7 – byggingarleyfisumsókn 
Að lokinni grenndarkynningu var lagt fram erindi frá afgreiðslufundi byggingarfulltrúa frá 21. júní 2022 
þar sem sótt er um leyfi til að hækka þak, byggja kvisti og svalir og gera íbúð í risi fjölbýlishúss á lóð nr. 
7 við Úthlíð.  
 

  
Grenndarkynningar voru sendar á þær lóðir sem eru 
merktar með rauðum punkti. 

Einstaklingar sem búa á eða eiga húsnæði á lóðum 
merktum með gulum punkti gerðu athugasemdir. 

 
Byggingarleyfisumsóknin var grenndarkynnt frá 15. júlí 2022 til og með 15. ágúst 2022 og að nýju 8. 
september 2022 til og með 6.október 2022. Þrjár athugasemdir bárust á fyrra tímabilinu. Eftirtaldir 
sendu athugasemdir:  

 Sigríður Lára Guðmundsdóttir dags. 15. ágúst 2022,  

 Alda Júlía Magnúsdóttir f.h. húsfélagsins Flókagötu 58 dags. 15. ágúst 2022,  

 Salóme Jórunn Bernharðsdóttir, og fh. Bogi Brynjar Björnsson og Guðrún Jórunn Kristinsdóttir 
dags. 16. ágúst 2022.   

Einnig er lagður fram tölvupóstur Birgis Haraldssonar dags. 29. júlí 2022 þar sem óskað er eftir 
skuggavarpi..  
 
 
Allar athugasemdir bárust við fyrri grenndarkynningu. Engin athugasemd barst á seinni 
grenndarkynningu. Seinni grenndarkynning sýndi götumynd og skuggavarp til viðbótar við fyrri gögn. 
Að lokinni yfirferð athugasemda og ábendinga hafa þær verið flokkaðar efnislega í meginatriðum 
eftirfarandi sundurliðun: 

 Skuggavarp og birtuskerðingu 

 Götumynd og stærð breytingar 
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Skuggavarp og birtuskerðing 

Í fyrri grenndarkynningunni fjölluðu 1 athugasemd um skuggavarp og birtuskerðingu. Tölvupóstur 
Birgis Haraldssonar fjallaði um skort á skuggavarpi í kynningunni. Eftir grenndarkynningu á skuggavarpi 
bárust engar athugasemdir. 
 

  
Grenndarkynnt skuggavarp með aðaluppdráttum  

 
Svar við athugasemdum 
Engar athugasemdir bárust eftir að skuggavarp var lagt fram. Á teikningunni sést að breytingar á 
skugga eru óverulegar og valda ekki skerðingu birtumagni á aðliggjandi lóðum. 
 
Niðurstaða 

Athugasemdir hafa ekki áhrif á erindið. 
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Götumynd og íburður kvista 

Einnig voru gerðar athugasemdir þar sem umfang breytinganna þótti of mikið og ekki vera í samræmi 
við götumynd Úthlíðar. 
 

 
Teikning, úr grenndarkynntum aðaluppdráttum, sem sýnir núverandi götumynd við Úthlíð 7 og götumynd miðað við tillögu. 

 
Svar við athugasemdum 
Ásýnd hússins breytist töluvert en ekki þannig að það missi svip sinn eða falli ekki að götumynd.  

∙ Hækkunin hússins fylgir algjörlega aðliggjandi húsum.  
∙ Kvistir eru aðeins stærri en á aðliggjandi húsum en eru ekki framandi, bera húsið sjálft ekki 

ofurliði og passa vel að götumynd. Ekki þykir eðlilegt að gera greinarmun á götumyndum 
Flókagötu og Úthlíðar þar sem báðar göturnar eru byggðar samkvæmt sama 
deiliskipulagsuppdrætti frá árinu 1946. 

 
Niðurstaða 

Athugasemdin hefur ekki áhrif á erindið. 
 
 

Niðurstaða 

Lagt er til að byggingarleyfisumsókn verði samþykkt óbreytt. 
 
 
 
F.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Hrafnhildur Sverrisdóttir 
arkitekt FAÍ og verkefnastjóri 
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur 




