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GREINAGERÐ OG SKILMÁLAR:
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Ann María Andreasen

Frá: Guðrún Helga Theodórsdóttir <ght@z.is>

Sent: 22. maí 2017 13:17

Til: USK Skipulag

Efni: V deiliskipulags.

Viðhengi: Erindi til skipulagsráðs.pdf

 
 
Til  Skipulagsráðs. 
 
 
Við undirrituð sendum ykkur gögn okkar, sem innihalda mótmæli við tillögu að breyttu deiliskipulagi vegna lóðar að 
Árbæjarbletti 62 ( Þykkvibær 21 ) 
Endurrit út Dómabók Hérðasdóms Reykjavíkur . 
Einning fylgja undirskriftir 188 íbúa Árbæjar-Selás og Ártúnsholts. 
 
Við förum þess á leit við ykkur .að þið kynnið ykkur vel innihalds þessa gana. 
 
Með ósk um góðar unditektir 
 
 
 
Viðringarfylls. 
 
Ásta Maria Marinósdóttir  Bjarni Ágústsson 
Guðrún Helga THeodórsdóttir   Jón Hilmarsson 

























































Vid undirritadir ib(ar Arbejar & Sel5s, m6tmaelum hardlega breytingu ii deiliskipulagi aughist

P.04.04.2017 isamrami vid 1. mgr 43. gr. skipulagslaga nr. t23lzot}. A fundr umhverfis-og
skipulagsril6 pann 29.04.2077 og borgarrddi Rv[k pann 6. april 2077 var gerd tillaga ad breytingu d

deiliskipulagiArbajar & Seldss. Ibreytingunni felst ad afmdrkud verdi l6d og byggingarr6ttur um

Arbejarblett 62 - Pykkvibar 2L sem er 6dsaettanlegt fyrir okkur ibtia hverfisins.

Reykj 01.5,2017
Nafn Kennitala Heimilisfang
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Vid undirritadir fbtar Arbejar & Selds, m6tmalum hardlega breytingu d deiliskipulagi augl'ist

P.O4.O4.2OI7 [samremi vid 1. mgr 43. gr. skipulagslaga nr. L23/2010. A fundi umhverfis-og

skipulagsrdd pann 29.04.2017 ogborgarrddi Rvik pann 6. aprll 2Ot7 var gerd tillaga ad breytingu 6

deiliskipulagiArbejar & Seliiss. Ibreytingunni felst ad afmdrkud verdi l6d og byggingarr6ttur um

Arbejarblett 62 - Pykkvibar 2L sem er 6iisettanlegt fyrir okkur ib0a hverfisins.

20ikavik 01,5.201
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Vid undirritadir ib6ar Arbejar & Selds, m6tmelum hardlega breytingu ii deiliskipulagi augl'ist

P.O4.O4.2O|7 [samremi vid 1. mgr 43. gr. skipulagslaga nr. L23/2070. A fundi umhverfis-og

skipulagsr;id pann 29.04.20L7 og borgarrddi Rvik pann 6. april 2077 var gerd tillaga ad breytingu d

deiliskipulagi Arbejar & Selilss. I breytingunni felst ad afmdrkud verdi l6d og byggingarr6ttur um

Arbejarblett 62 - Pykkvibar 2l sem er 6Ssettanlegt fyrir okkur ib[a hverfisins.

Reykjavfk 0L.5.2017

Nafn Kennitala Heimilisfang
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Vi6 undirritadir ibriar Arbejar & Selds, m6tmelum hardlega breytingu 5 deiliskipulagi augl'ist
p.04.04.2017 f samremi vid 1. mgr 43. gr. skipulagslaga nr. 1231201-0. A fundi umhverfis-og

skipulagsriid pann 29.04.2017 og borgarrddi Rvik pann 6. april 2077 var gerd tillaga ad breytingu 6

deiliskipulagi Arbejar & SelSss. I breytingunni felst ad afmorkud verdi l6d og byggingarr6ttur um

Arbejarblett 62 - Pykkvibar 21, sem er 6Ssettanlegt fyrir okkur ib(a hverfisins.

Reykjavik 01.5.20L7

Nafn Kennitala Heimilisfang
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Vid undirritadir ibriar Arbejar & Selds, m6tmelum hardlega breytingu ii deiliskipulagi augllist

P.04.O4.2017 isamremi vid 1. mgr 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2OtO. A fundi umhverfis-og
skipulagsrdd pann 29.04.2017 og borgarrddi Rvik pann 6. april 2077 var gerd tillaga ad breytingu 6

deiliskipulagi Arbejar & Seldss. I breytingunni felst ad afmdrkud verdi l6d og byggingarr6ttur um

Arbejarblett 62 - Pykkvibar 2L sem er 66settanlegt fyrir okkur ibia hverfisins.

Reykjavik 0L.5.2077
Nafn Kennitala Heimilisfang
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Vid undirritadir ib[ar Arbajar & Selds, motmelum hardlega breytingu d deiliskipulagi augl,ist

P.04.04.2017 isamremi vid L. mgr 43. gr. skipulagslaga nr. 123lzOtO, A fundi umhverfis-og
skipulagsrdd pann 29.04.20!7 og borgarr6d'i Rvik pann 6. april 2017 var gerd tillaga ad breytingu d

deiliskipulagi Arbejar & Selilss. I breytingunni felst ad afmorkud verdi l6d og byggingarr6ttur um

Arbaejarblett 62 - Fykkviba-r 2l sem er 6dsattanlegt fyrir okkur ib(a hverfisins.

Reykjavik 01-.5.20L
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Vid undirritadir ibfar Arbejar & Sel5s, m6tmalum hardlega breytingu ii deiliskipulagi auglrist
p.04.04,2017 i samremi vid 1. mgr 43. gr. skipulagslaga nr. 12312010. A fundi umhverfis-og

skipulagsrdd pann 29.04.20L7 og borgarrddi Rvik pann 6. apr(l 2Ot7 var gerd tillaga ad breytingu d

deiliskipulagi Arbejar & Seldss. I breytingunni felst ad afmorkud verdi l6d og byggingarr6ttur um

Arbejarblett 62 - Fykkvibar 27 sem er 6Ssattanlegt fyrir okkur ibria hverfisins.
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Vid undirritadir ibriar Arbejar & Sel5s, m6tmalum hardlega breytingu 6 deiliskipulagi augllist
p.04.04.2077 i samremi vid 1. mgr 43. gr. skipulagslaga nr, 72312010. A fundi umhverfis-og

skipulagsrdd pann 29.04.2017 ogborgarrddi Rvik pann 6, april 2OL7 var gerd tillaga ad breytingu d

deiliskipulagi Arbejar & SelSss. I breytingunni felst ad afmorkud verdi l6d og byggingarr6ttur um

Arbajarblett 62 - Fykkvibar 27 sem er 66settanlegt fyrir okkur ib(a hverfisins.
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Vid undirritadir ibdar Arbejar & Selds, m6tmelum hardlega breytingu d deiliskipulagi augllist

p.O4.O4.2Ot7 isamremi vid 1. mgr 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2OtO. A fundi umhverfis-og

skipulagsrdd pann 29.04.20t7 og borgarrddi Rvik pann 6. april 2017 var gerd tillaga ad breytingu 5

deiliskipulagi Arbajar & SelSss. I breytingunni felst ad afmdrkud verdi l6d og byggingarr6ttur um

Arbejarblett 62 - Pykkvibar 21 sem er 6Ssattanlegt fyrir okkur ibtia hverfisins.

ik 01..5.2017
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Ann María Andreasen

Frá: Stefán Thors <stefanthors7@gmail.com>
Sent: 28. apríl 2017 14:29
Til: USK Skipulag
Efni: Árbæjarblettur- Þykkvibær - Smánarblettur

Góðan dag 
Ég geri alvarlegar athugasemdir við þau áform Reykjavíkurborgar að festa í sessi áratuga gamlan 
smánarblett í miðjum Elliðaárdal. 
 
Þegar ég flutti í Árbæjarhverfið fyrir rúmum áratug tók ég fljótlega eftir því á göngu í dalnum að við enda 
Þykkvabæjar var illa farið hús á afgirtum reit með miklum úr sér vöxnum trágróðri og þrengdi þessi ósómi 
að útivistarsvæðinu í dalnum. Þegar ég spurðist fyrir um ástæður þessa fékk ég þau svör að þetta afgirta 
svæði væri utan skipulags og yrði fjarlægt. 
 
Það var svo fyrir nokkrum árum að mér varð kunnugt um að verið væri að kynna nágrönnum áform 
Reykjavíkurborgar um að breyta deiliskipulaginu og bæta við lóð við enda Þykkvabæjar og setja þar á nýjan 
byggingarreit. Þessu var harðlega mótmælt og ekkert framhald varð á sem betur fer. Ég þóttist viss um að 
borgaryfirvöld hefðu áttað sig á þeim neikvæðu áhrifum sem lóð á þessum stað hefði. 
 
Það reyndist því miður ekki rétt og enn er haldið áfram. Nú er reyndar ekki verið að gera nýjan 
byggingarreit heldur að bæta við lóð og heimila að húsið standi áfram óbreytt ef ég skil málið rétt. Það er 
ekkert betra og er einungis ávísun á að eftir nokkur ár verður deiliskipulaginu breytt og heimilað að byggja 
nýtt enda búið að staðfesta lóðina. 
 
Það eina rétta í þessu máli er að borgin leysi til sín húsið, rífi það og felli ónýt tré á reitnum. Svæðið verði 
hluti af útivistarsvæðinu í Elliðaárdal. 
 
Kveðja, 
 
Stefán Thors 
Hábæ 41 
110 Reykjavík 
kt: 240649-2929 
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Árbæjarblettur 62 -skilyrði til eignarnáms

Óskað hefur verið eftir umsögn undirritaðrar varðandi af hverju niðurstaða undirritaðrar, sem 
fram kom í meðfylgjandi umsögn dags. 12. september 2006, eigi ekki við nú um heimildir til 
eignarnáms á Árbæjarbletti 62.

Er undirrituð gekk frá tilvitnaðri umsögn var í gildi Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 þar 
sem sagði m.a. í kafla 3.3.13 í greinargerð aðalskipulagsins:

Almennt er ekki gert ráð fyrir að byggt sé nær ám og vötnum innan þéttbýlissvæðis 

borgarinnar en 100 m og í ákveðnum tilvikum allt að 250 m og 20 m frá sjó og ekki 

sé hindruð leið fótgangandi með fram þeim.  Endanleg fjarlægð byggðar frá vötnum, 

ám og sjó er skilgreind á grunni náttúrufarsúttekta og deiliskipulags viðkomandi 

svæða.  Gera má þó ráð fyrir mannvirkjum sem tengjast notkun svæðanna til 

útivistar innan 100 m frá bökkum áa og vatna og innan 20 m frá sjó.  Afmörkun 

hverfisverndarsvæða við ár og vötn er ákvörðuð á grunni náttúrufarsúttekta í 

deiliskipulagi viðkomandi svæða. Stefnt er að því að vinna heildarskipulag fyrir 

strandsvæði borgarinnar innan tveggja ára frá staðfestingu aðalskipulagsins.

Svæðið þar sem húsið Árbæjarblettur 62 stendur var skilgreint sem opið svæði til sérstakra 
nota og aðallega gert ráð fyrir útivistariðkun og mannvirkjagerð í tengslum við útivistariðkun 
á svæðinu. Fjarlægð lóðar, ef mörkuð verður utan um húsið Árbæjarblettur 62, er um 50 m 
frá nyrðri kvísl Elliðaánna en eins og áður er komið fram var almennt ekki gert ráð fyrir að 
byggt væri nær ám og vötnum innan þéttbýlissvæðis borgarinnar en 100 m. Samskonar 
ákvæði um fjarlægðir frá ám og vötnum er ekki að finna í gildandi Aðalskipulagi Reykjavíkur 
2010-2030. Þar er Elliðaárdalur skilgreindur sem borgargarður (OP4) en um borgargarða 
segir m.a. í greinargerð aðalskipulagsins að þar sé gert ráð fyrir útivistariðkun og fjöbreyttri 
mannvirkjagerð af ýmsum toga sem tengist nýtingu og þjónustu svæðanna til útiveru. Ef 
skipulagsuppdráttur Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 er skoðaður sést að 
Árbæjarblettur 62 er ekki innan þess svæði sem skilgreint er sem borgargarður heldur stendur 
innan svæðis sem skilgreint er sem íbúðarhverfi (ÍB45.

Í tilvitnaðri umsögn frá 12. september 2006 komst undirrituð að þeirri niðurstöðu að sú nýting 
sem færi fram að Árbæjarbletti 62 væri í trássi við gildandi skipulag, þar sem fasteignin stæði 
á opnu svæði þar sem ekki væri gert ráð fyrir íbúðarbyggð. Svo sem að framan er rakið hafa 
aðstæður breyst frá því sem þá var. Þannig er ekki lengur kveðið á um þá almennu reglu að 
byggð skuli ekki vera nær ám og vötnum en 100 m auk þess sem húsið er innan þess svæðis 
sem skilgreint er sem íbúðarhverfi. Með dómi héraðsdóms í máli nr. E-3981/2005 var 
staðfestur afnotaréttur eiganda hússins Árbæjarblettur 62 að þeim skika sem húsið stendur á 
og afmarkaður var með girðingu. Með þeirri deiliskipulagstillögu sem nú er til umfjöllunar er 



einvörðungu verið að marka lóð utan um húsið. Verður að líta svo á að með 
deiliskipulagstillögunni sé því aðeins verið að formgera í deiliskipulagi áður staðfestan 
afnotarétt enda fer staðsetning hússins og starfsemin þar ekki gegn gildandi Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030. Af þeim sökum verður ekki talið að sömu skilyrði séu til að taka 
húsið Árbæjarblett 62 eignarnámi og voru fyrir hendi er undirrituð gekk frá tilvitnaðri 
umsögn, dags. 12. september 2006.

Kristbjörg Stephensen
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