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USK Skipulag

Frá: Aðalsteinn Leifsson - SATTI 
Sent: miðvikudagur, 14. desember 2022 12:23
Til: USK Skipulag
Efni: Athugasemd við skipulag, Þorragata 1

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Vísað er í bréf dagsett 18. nóvember, þar sem undirrituðum, eiganda húseignar að Hörpugötu 8, er veittur kostur á 
að tjá sig um tillögu að steinsteypta viðbyggingu við leikskóla á lóð nr. 1 við Þorragötu. 
 
Undirritaður gerir alvarlegar athugasemdir við fyrirhugaðar byggingaframkvæmdir. Tillagan gerir ráð fyrir 
viðbyggingu sem er þétt við lóðarmörk Hörpugötu 8. Byggingin stendur mjög nærri vinnustofu, sem er hluti af 
húseigninni Hörpugötu 8. Gluggar viðbyggingarinnar eru í seilingarfjarlægð frá glugga vinnustofunnar.  
 
Nú þegar hefur leikskólinn verið stækkaður verulega frá upphaflegu skipulagi, m.a. með hæð sem var byggð var 
ofaná upphaflega byggingu. Ekki varð gerð athugasemd við þá stækkun, þó að hún hafi tekið mikið útsýni frá 
Hörpugötu 8, í ljósi samfélagslegs gildis leikskóla. Þessi tillaga er hins vegar verulega íþyngjandi fyrir íbúa Hörpugötu 
8 og á engan hátt ásættanleg. 
 
Bestu kveðjur, 
 
Aðalsteinn Leifsson 
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USK Skipulag

Frá: Sesselja Bjarnadottir 
Sent: þriðjudagur, 20. desember 2022 17:35
Til: USK Skipulag
Efni: Grendarkynning athugasemd: Enn ein viðbyggingin á Leikskólanum Sælukoti 

Eftirfylgniflagg: Fylgja eftir
Flaggstaða: Lokið

Vegna enn einnar viðbyggingarinnar á þessum leikskóla Þorragötu 1 
 
Þetta er nú þriðja viðbyggingin á stuttum tíma sem beðið er um athugasemdir við frá nágrönnum þessa 
leikskóla.  
Síðasta viðbygging skólans eyðilagði stóran hluta af sjávarsýn hússins við  Hörpugötu 12 en þrátt fyrir 
athugasemdir var ekkert tilit tekið til athugasemda vegna þessa á þeim tíma og skólinn byggði stóra 
viðbyggingu nánast beint fyrir framan stofugluggann okkar.  
Þessi skóli og stjórnendur hans eru yfirgangssamir nágrannar og  mikið ónæði er af yfirfullum leikskólanum 
og lítið eða ekkert tillit er tekið til nágranna hans. 
 Leikskólinn virðir þar að auki engar reglur vegna starfsemi sinnar eins og lesa hefur mátt um í blöðum 
undanfarin ár og það skýtur skökku við að Reykjavíkurborg skuli gefa leyfi fyrir endalausum viðbyggingum í 
óþökk nágrannana, er þetta ekki bara komið gott hjá þeim af viðbyggingum?  
Ég mæli því eindregið gegn leyfi fyrir enn einni viðbyggingunni við Þorragötu 1. 
Bkv, 
Sesselja Bjarnadóttir,  
Hörpugötu 12,  
102 Reykjavik 
 



 

 

 

Reykjavík, 16. febrúar 2023 

Að lokinni grenndarkynningu er lagt fram að nýju erindi frá afgreiðslufundi byggingarfulltrúa frá 8. 

nóvember 2022. 

Í umsókn er sótt um leyfi til að byggja einnar hæðar, steinsteypta viðbyggingu með hefðbundnu timburþaki 

við leikskóla á lóð nr. 1 við Þorragötu.  

Tillagan var grenndarkynnt frá 22. nóvember 2022 til og með 20. desember 2022. 

 

1. Aðalsteinn Leifsson, bréf dags. 14. desember 2022, 

2. Sesselja Bjarnadóttir, bréf dags. 20. desember 2022. 

1. Ekkert var tekið tillit til athugasemda vegna tveggja hæða viðbyggingar, sem eyðilagði stóran hluta 

af sjávarsýn hússins við Hörpugötu 12. Þetta er þriðja viðbyggingin sem sótt er um á stuttum tíma, 

er þetta ekki bara orðið gott? 

Ný viðbygging er aðeins ein hæð, stendur 3 metra frá lóðamörkum og ætti því ekki að skerða 

útsýni meira en núverandi byggingar. Ekki er óeðlilegt að byggt sé við hús í nokkrum áföngum. 

2. Stjórnendur skólans er yfirgangssamir nágrannar og mikið ónæði er af yfirfullum leikskólanum. 

Leikskólinn virðir engar reglur vegna starfsemi sinnar sbr. nýlegar blaðagreinar. 

Í rekstrarleyfi leikskólans er leyfi fyrr 72 börn. Nú stunda 64 börn nám við skólann, og er hann því 

ekki yfirfullur skv. núgildandi rekstrarleyfi. Skóla- og frístundasvið sér um að fara í eftirlit í einkareknum 

leikskólum og fer fulltrúa á þeirra vegum reglulega í eftirlit. Skv. umsögn skóla-og frístundasviðs hefur ekki 

þótt ástæða til að bregðast við vegna fjölda barna enda færri börn en rekstrarleyfi segir til um.  

3. Ný viðbygging stendur þétt upp að lóðamörkum Hörpugötu 8 og mjög nærri vinnustofu á lóðinni, 

er mjög íþyngjandi og á engan hátt ásættanleg. 

Ný viðbyggingu stendur 3 metra frá lóðamörkum sem er sú fjarlægð sem miðað er við þegar byggt 

er við hús þar sem enginn skilgreindir byggingarreitir eru til staðar og er því ekki óeðlileg staðsetning. 

 

• Lagt er til að samþykkja byggingaleyfi óbreytt. 

f.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 

Sigríður Lára Gunnarsdóttir verkefnastjóri
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