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Efni Skrauthólar: Erindi vegna ólöglegrar búsetu og starfsemi í útihúsum og strætisvögnum á 

Skrauthólum 4 á Kjalarnesi. 

Lýsing:  

Á undanförnum misserum hefur verið rekin nokkuð viðamikil og umfangsmikil starfsemi í 

ósamþykktum útihúsum og ónýtum ökutækjum á Skrauthólum 4 á Kjalarnesi.  

Í stuttu máli má nefna eftirfarandi atriði: 

• Nokkur fjöldi fólks hefst við og býr, árið um kring, í ósamþykktu íbúðarhúsnæði (gamalli 

hlöðu, fjósi og hesthúsi) á Skrauthólum 4, allt að nokkrir tugir manna hverju sinni. 

• Í útihúsunum fer fram sala á viðburðum, námskeiðum, sala veitinga og fleira án allra 

tilskilinna leyfa, sem auglýst er reglulega og opinberlega m.a. undir nafninu Sólsetrið. 

• Í strætisvögnum sem staðsettir eru í landi Skrauthóla 4 er rekin gististarfsemi sem auglýst er 

víða, meðal annars á booking.com undir nafninu Esjan. 

Höfum við íbúar Skrauthóla 2 og 3 af þessari starfsemi og búsetu veruleg óþægindi og ónæði auk þess 

sem vegir og aðrir innviðir svæðissins eru ekki gerðir fyrir slíkan ágang. 

Höfum við á undanförnum árum ítrekað haft samband við Sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu, 

lægreglu, Slökkvilið höfuðborgarsvæðissins auk fjölmargar skrifstofur borgarinnar (skrifstofu 

stjórnsýslu og gæða, Skrifstofu Umhverfis- og skipulagssvið, Skrifstofufu byggingarfulltrúa og fleiri 

aðila.). Hingað til hefur hver bent á annan og/eða komið sér undan því að svara eða bregðast við. 

Að mati okkar íbúa á Skrauthólum er þetta óviðunandi ástand og með öllu ótækt að eftirlitsstofnanir 

samfélagsins bregðis ekki við. 

Það er ljóst að umrædd starfsemi og búseta fer fram fyrir opnum tjöldum og er á flestra vitorði en þrátt 

fyrir það virðst ekki vera áhugi eftirlitsaðila til að bregðast við. 

Það er ótækt fyrir okkur, íbúa borgarinnar, að búa við það að fjöldi fólks sem við vitum engin deili á, 

hafist við til lengri eða skemmri tíma í útihúsum og ónýtum ökutækjum í bakgarðinum hjá okkur. Slíkt 

veldur okkur óþægindum, ónæði og óöryggi auk þess sem við teljum óhjákvæmilegt að slíkt hafi áhrif 

á verðmæti eigna okkar. 

Búseta og útleiga 

Ólögleg búseta er vandamál víða og ekki einskorðað við Skrauthóla. Við teljum það þó ekki réttlæta 

slíka búsetu og útleigu húsnæðis. Meðfylgjandi eru tvær fréttir frá undanförnum misserum. Annars 

vegar frétt af eldsvoða í þaki útihúsanna þar sem fram kemur að um 10 manns hafi verið sofandi inni 

þegar eldurinn braust út og hins vegar viðtal þar sem farið er yfir þetta óhefðbundna búsetu- og 

fjölskylduform. 
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Viðburðir, námskeiðahald og veitingasala 

Stórir og smáir viðburðir, námskeið, samkomur, eldathafnir og fleira er haldið í fjósi Skrauthóla og oftar 

en ekki er auglýst veitingasala samhliða viðburðunum. Okkur vitanlega eru engin leyfi til viðburðahalds, 

skemmtana eða veitingasölu í þessum húsakynnum og teljum við einboðið að slíkt hefði verið stöðvað 

fyrir löngu ef slíkt færi fram í þéttbýlli hlutum borgarinnar. 

Gistiþjónusta 

Eftirlit með útleigu á gististarfsemi er á höndum Sýslumanns sem hefur, einhverra hluta vegna, ekki 

vilja hlutast til um málið en rétt er að vekja athygli á því að umræddir strætisvagnar eru á svæði C sem 

eru hæstu mörk staðarhátthu varðandi möguleg ofanfljóð og skriðuhættu skv. skýrslu Veðurstofu 

Íslands VÍ 2014-004 og því augljóslega og vísvitandi verið að setja fólk í hættu með slíkri útleigu og má 

furðu sæta að þar til bærir aðilar hafi ekki fyrir löngu sinnt skyldu sinni og brugðist við. 

 

Samantekið 

Við, íbúar Skrauthóla 2 og 3 óskum eftir því að íbúaráð taki málið til umfjöllunar og aðstoði okkur (og 

leiðbeini eftir atvikum) við að koma búsetu og starfsemi í útihúsum Skrauthóla 4 í það horf sem lög og 

reglur leyfa, hvort sem er með þrýstingi á þær stofnanir sem málið heyrir undir eða með öðrum hætti. 

Rétt er að taka fram að töluvert er til af frekari gögnum og samskiptum sem hægt er að leggja fram, 

verði þess óskað. 

 

Fyrir hönd íbúa á Skrauthólum 3 og 4 

Guðni Halldórsson 
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