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Reykjavík 11.05 2017 (BSS) 

Varðar: Hólavað 63-71 
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju umsókn Kjartans Hrafns Kjartanssonar dags. 31. janúar 2017 
varðandi breytingu á deiliskipulagi Norðlingaholts vegna raðhúss á lóðum að Hólavaði 63-71. Í breytingunni 
felst breyting á byggingarmagni/nýtingarhlutfalli, m.a. að bæta við kvist og hækka hús, samkv. uppdrætti 
Krark., dags. 8. febrúar 2017. Tillagan var auglýst frá 1. mats til og með 24 apríl 2017.  
 
Eftirtaldir aðilar sendu athugasemdir:  
Guðni Þór Sigurjónsson, dags. 20. apríl 2017  Hólavaði 47 og  
8 íbúar að  Hólavaði 45-61, mótt. 23. apríl 2017.  
 
 
Skipulag:  

    
auglýst deiliskipulag 
 

            
skýringarmyndir vegna breytinganna á þaki 
 
                   
Athugasemdir: 

1) Bent er á að breytingin hafi áhrif á birtu í garða, útsýni skerðist og að söluverðmæti eignanna rýrni. 
Tillögunni er mótmælt harðlega og að mikill ágreiningur sé um þessa breytingu.   
Það er ótækt að ekki skuli vera hægt að treysta á þau deiliskipulög sem voru þegar viðkomandi eignir 
voru byggðar. 

 
 

2) 8 íbúar Hólavaðs mótmæla fyrirætluðum breytingum. Að húsin séu að hækka umfram það sem 
upphaflegar teikningar eða um 1,2m sem er of mikið að þeirra mati og skerðir útsýni í austur, suður og 
vestur. Miklir hagsmunir séu í húfi þar sem breytingin mun rýra verðgildi og sölumöguleika í 
framtíðinni. Bent er á að húsin liggja þétt saman og að kvistirnir koma til með vísa beint að. 
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myndir sem fylgdu mótmælum nágranna og sýna útsýni frá eignum þeirra 
 
 
Svar:  
Varðandi útsýni og breytingar: 
Útsýni er ekki lögvarður réttur borgara, alltaf má búast við því að útsýni taki breytingum með tímanum. Bent 
skal á að eigendur fasteigna í þéttbýli geta ávallt vænst þess að einhverjar breytingar verði gerðar í nánasta 
umhverfi, sem haft geta í för með sér einhverja skerðingu á hagsmunum s.s. útsýni.  
Að lokum skal vísa í 51. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
 
Ekki er fallist á þá fullyrðingu að þetta verðfelli húsin. Telji eigandi fasteignarinnar að Reykjavíkurborg hafi með 

samþykkt deiliskipulagsins valdið honum tjóni umfram aðra á deiliskipulagssvæðinu þá er vakin athygli á 51. gr. 

Skipulagslaga nr. 123/2010 sem inniheldur bótaákvæði vegna gildistöku skipulagsáætlana. 

 
 
 
 
 
Niðurstaða: 
Lagt er til að umrædd deiliskipulagsbreyting verði samþykkt óbreytt 
 
 
f.h. 
Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Borghildur Sturludóttir arkitekt, verkefnastjóri  
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Ann María Andreasen

Frá: Guðni Þór Sigurjónsson <Gudni.Thor.Sigurjonsson@olgerdin.is>

Sent: 20. apríl 2017 16:16

Til: USK Skipulag

Efni: Hólavað 63-71

Góðan dag, 
 
Guðni Þór Sigurjónsson heiti ég og er eigandi að eign í Hólavaði 47, nýlega barst mér erindi þess efnis að fyrir lægi 
breytingatillaga varðandi Hólavað 63-71 sem er fyrir framan mína eign. 
 
Ljóst er að umtalsverð áhrif verða á birtu í garða, útsýni sem er af skornum skammti minnkar enn meir, allar lýkur 
eru á því að þetta muni rýra verulega söluvænleika eigna í Hólavaði 45-61.  
 
Ég legg fram harðlega gagnrýni á þessa tillögu og mun verða ljóst að mikill ágreiningur hljóti að vera um þessa 
breytingu. Það er ótækt að ekki skuli vera hægt að treysta á þau deiliskipulög sem voru þegar viðkomandi eignir voru 
byggðar. 
 
Virðingarfyllst, 
 
Guðni Þór Sigurjónsson 
Kt 2210813829 
 

Ekki er hægt að birta tengda mynd. Skráin gæti hafa verið færð, hún endurnefnd eða henni eytt. Gakktu  
úr skugga um að tengillinn v ísi á rétta skrá og stað.

 

Kær kveðja/best regards, 
 
Guðni Þór Sigurjónsson 
Forstöðumaður Rannsóknir og Þróun / Head of Research and Development 
Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. 
Sími/tel +354 412 8117 
GSM/Mobile +354 665 8117 
Gudni.Thor.Sigurjonsson@olgerdin.is - www.olgerdin.is - Meðferð tölvupósts / Disclaimer 

 
 






