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Ann María Andreasen

Frá: Una Svane <unasvane@hotmail.com>

Sent: 18. júlí 2017 21:39

Til: USK Skipulag

Efni: Norðurbrún 2

Við mótmælum fyrirhugaðri tillögu að breytingu á deiliskipulagi á Norðurbrún 2. 
Samkvæmt henni er stefnt að því að byggja 2 hæðir ofan á þá sem fyrir er með samtals 8 íbúðum og hafa 
verslanir á 1. hæð. Samtals er gert ráð 7 bílastæðum við húsið 5 fyrir framan og 2 fyrir aftan eða austan 
megin. Í dag eru mun fleiri bílastæði og engin starfsemi í húsinu. Þarna skapast samt talsverð vandamál 
vegna umferðar og vöntunar á bílastæðum.  
 
Ef þessi breyting á deiliskipulagi verður að veruleika mun verða meiri umferð um þessa þröngu íbúagötu og 
lagt í bílastæði íbúanna og eru þau nú þegar of fá. 
 
                                               Virðingarfyllst, 
 
                                                             Haukur Gunnarsson kt 110249-2099 
                                                             Una N. Svane kt 261252-5389 
                                                             Norðurbrún 22, 104 Reykjavík 
    
 
 
       



Reykjavíkurborg, umhverfis- og skipulagssvið                 Reykjavík  19. júlí 2017 

 

Athugasemdir við tillögur að breyttu skipulagi á lóð Norðurbrúnar 2 

Við, eigendur íbúðarhúsnæðis að Norðurbrún 12, erum aðilar að sameiginlegu svarbréfi íbúa 

nærliggjandi húsa en viljum með þessu bréfi gera athugasemdir er varða fyrst og fremst áhrif á 

húsnæði okkar að Norðurbrún 12. 

Við leggjumst eindregið gegn hverskonar hækkun á húsnæði við Norðurbrún 2 og teljum að þær 

hugmyndir komi til með að valda okkur miklu tjóni verði þær samþykktar. 

Við erum ungt fólk sem erum nýlega flutt í húsnæðið. Fjárfestingin var stór, yfirleitt sú stærsta sem 

fólk gerir almennt á ævinni, og byggði á gildandi deiliskipulagi sem við trúðum og treystum á. Eignin 

samanstendur af frábærum sólríkum garði ásamt vel viðhaldnu íbúðarhúsi. Að finna húsnæði sem 

uppfyllir þessar þarfir á þessu svæði í borginni er ekki auðvelt.  

Skv. tillögunum er gert ráð fyrir að reisa hús sem gnæfir yfir garða nærliggjandi húsa þannig næði 

íbúa verður raskað verulega. Skuggavarp hússins gerir það að verkum að bakgarður eignar okkar, að 

Norðurbrún 12, verður svotil ónothæfur stóran part dagsins og langt frá því að vera það svæði sem 

við nýlega fjárfestum í. 

Við teljum tillögurnar stangast á við Aðalskipulag Reykjavíkurborgar 2010-2030 um hæðir húsa og 

yfirbragð nærliggjandi byggðar. Samkvæmt aðalskipulaginu telst svæðið sem um ræðir fullbyggt og 

fastmótað. 

Við fögnum því að eigendur Norðurbrúnar 2 ætli loksins að gera eitthvað með lóðina þar sem 

umhirðan hefur verið til skammar undanfarin ár. Við teljum þó tillögurnar vera tilraun til þess að auka 

verðmæti lóðarinnar verulega á kostnað íbúa nærliggjandi húsa. 

 

Skuggavarp 

Eign okkar, Norðurbrún 12, kemur vægast sagt illa út úr tillögunum þegar myndir af skuggavarpi eru 

skoðaðar. Verði tillögurnar að veruleika er ljóst að skerðing sem verður á gæðum eignarinnar mun 

valda okkur umtalsverðu tjóni. 

Skv. tillögunum þá mun skuggavarp Norðurbrúnar 2 hindra sólarljós inn í garðinn okkar drjúgan hluta 

úr degi, eða á milli 15-19. Það er einmitt sá tími dagsins þar sem útiaðstöðu verður helst notið 

mestan hluta ársins. Við teljum hvers kyns hækkun húsnæðis á lóð Norðurbrúnar 2 vera algerlega 

óásættanlega og hafa mikil áhrif á verðmæti eignar okkar, Norðurbrún 12. 

Áhrifin yrðu langt umfram það sem eðlilegt væri að búast við skv. Aðalskipulagi Reykjavíkuborgar 

2010-2030 fyrir svæðið og gjörbreytir nýtingarmöguleikum eignarinnar sem við fjárfestum í fyrir um 

tveim árum síðan. 

 



Eftirfarandi mynd sýnir núverandi skuggavarp (vinstra megin) og skuggavarp skv. Tillögunum (hægra 

megin) þegar sólin er í hæstu stöðu þann 21.júní kl 18:00. Bakgarður okkar er litaður með rauðum lit 

og sýna þær skuggavarpsmyndir sem fylgja með tillögunum hvernig skuggi hússins leggst yfir allan 

garðinn okkar seinni part dags. 

 

 

 

 

Við vonumst til þess að athugasemdir okkar hljóti hljómgrunn og tekið verði fullt tillit til þeirra atriða 

sem við og aðrir íbúar hafa komið á framfæri. 

Íbúar Norðurbrúnar 12 

Bjarni Pálmason og Steinunn Erla Thorlacius 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: Hekla Jósepsdóttir <hekla75@gmail.com>

Sent: 24. júlí 2017 18:39

Til: USK Skipulag

Efni: Erindi: Norðurbrún 2

Góðan daginn 
 
Mig langar að koma með athugasemdir við þá tillögu er barst mér í pósti þann 9. júní 2017 og varðar áætlun 
um að breyta notkun hússins að Norðurbrún 2 úr verslunarhúsnæði í íbúðarhúsnæði. Í sjálfu sér finnst mér 
eðlilegt að húsið verið nýtt sem íbúðarhúsnæði en fjöldi íbúða og hæðin á húsinu er algerlega óásættanlegt.  
 
Ég veit ekki hvort að þeir sem að málinu koma átti sig á því að í allri götunni Norðurbrún 12-24 eru ekki 
einu sinni 8 íbúðir. Hvað þá að fara að troða þeim öllum í eitt hús með tilheyrandi bílastæðavandamálum og 
þrengslum. Þar sem Norðurbrún 2 er á horni og sem stýrir öllu aðgengi að restinni af húsunum í 
Norðurbrúninni er gríðarlega mikilvægt að umferðin um götuna verði ekki hindruð, svo má benda á að oft 
verða miklir snjóskaflar á þessu horni á veturna sem teppa umferð niður að öllum hinum húsunum í næstu 
þremur botnlöngum sem tilheyra Norðurbrúninni.  
 
Hæðin á húsinu er einnig mjög gagnrýni verð eins og hún er fram sett í umræddum tillögum enda mun 
þriðja hæðin verða til þess að teppa sólarljós sérstaklega inn á lóðir í Noðrðurbrún 12 og 14. 
 
 
Ég íbúi í Norðurbrún 16 leggst því endregið gegn því að húsið verið nýtt á annan hátt en þau hús sem nú 
þegar eru í Norðurbrún og tel eðlilegt að þar væri hægt að rúma í besta falli 4 íbúðir. Ég leggst gegn því að 
húsið verði hækkað meira en önnur íbúðarhús í Norðurbrún og geri athugsemdir um hvernig eigi að huga að 
bílastæðamálum. Ennfremur mælist ég til eigendur nálægra húsa fái forkaupsrétta af þeim íbúðum sem 
þarna verða til sölu og að tekið verið fullt tillit til þeirra athugasemda og mótmæla sem kunna að berast 
borgarskipulagi vegna þessa verkefnis. 
 
Ég fer fram á að texti þessa bréf sé ekki gerður opinber og komi aðeins fyrir sjónir þeirra aðila er koma beint 
að þessu verkefni. 
 
Með fyrirfram þökk, 
Hekla Jósepsdóttir, íbúi við Norðurbrún 16 
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Reykjavík 13.10.17 
 
Varðar: Norðurbrún 2, breyting á deiliskipulagi 
 
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju umsókn THG arkitekta ehf., mótt. 24. janúar 2017, varðandi 
breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina nr. 2 við Norðurbrún. 
Í breytingunni felst að hækka húsið um tvær inndregnar hæðir og breyta notkun hússins úr 
verslunarhúsnæði í atvinnuhúsnæði með íbúðum, allt að 30-90 m2 að stærð, samkvæmt uppdr. THG 
arkitekta ehf., dags. 16. maí 2017, fjöldi íbúða yrði samtals 8 íbúðir. Einnig er lagt fram skuggavarp dags.. 
16. maí 2017. 
Tillagan var auglýst frá 13. júní til til og með 25. júlí 2017. 
 
Eftirtaldir sendu athugasemdir: 

1. Haukur Gunnarsson og Una N. Svane, dags. 18. júlí 2017, 
2. Bjarni Pálmason og Steinunn Erla Thorlacius, dags. 19. júlí 2017, 17 
3. íbúar að Norðurbrún 4-6, 8-10, 12-14 og 20, dags. 22. júlí 2017 
4. Hekla Jósepsdóttir, dags. 24. júlí 2017. 

Einnig er lögð fram umsögn hverfisráðs Laugardals, dags. 30. júní 2017.  
 

Athugasemdir eru í megin atriðum eftirfarandi: 

Bréf 1. Hauks Gunnarssonar og Unu N. Svane, dags. 18. júlí 2017, 

Tillögunni er mótmælt m.a. af ótta við að verði hún að veruleika þá verði meiri umferð um þessa þröngu 
íbúagötu og lagt í bílastæði íbúanna sem eru nú þegar of fá. 

 
Bréf 2. Bjarna Pálmasonar og Steinunar Erlu Thorlacius, dags. 19. júlí 2017, 17 

Leggjast eindregið gegn hverskonar hækkun á húsnæði við Norðurbrún 2 og telja að þær hugmyndir komi 
til með að valda þeim miklu tjóni, benda einnig á að þau hafi nýlega fest kaup á eigninni á forsendum 
gildandi deiliskipulags. 

Telja tillöguna stangast á við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 um hæðir húsa og yfirbragð nærliggjandi 
byggðar. 

Fagna því að gera eigi lóðinni Norðurbrún 2 til góða en telja hana vera tilraun til þess að auka verðmæti 
lóðarinnar verulega á kostnað íbúa nærliggjandi húsa. 

Tillögunni er mótmælt þar sem hún myni auka skuggavarp og hindra sólarljós inn í garð hús nr 12 drjúgan 
hluta úr degi, eða á milli kl 15-19. 

 
Bréf 3. íbúa að Norðurbrún 4-6, 8-10, 12-14 og 20, dags. 22. júlí 2017 

Tillögunni er mótmælt þar sem hún þykir fráleit bæði hvað varðar stærð byggingar, skuggamyndun sem er 
veruleg, þrengingar á götu úr 7,5 m í 5,5 m, veruleg fækkun bílastæða, ekki sé skilgreint hvaða 
atvinnurekstur verði og að reglugerð sé brotin þar sem ekki sé gert ráð fyrir stæði fyrir hreyfihamlaða. 
Byggingin sé í engu samræmi við það skipulag sem er í gildi og mun ef af verður skerða lífsgæði íbúa í 
hverfinu. 

Bílastæði: 

 Sett er fram sú skoðun að þegar skoðað er gildandi deiliskipulag frá 1963 sé ljóst að verslun muni eiga 
erfitt uppdráttar á þessum stað þar sem m.a. vanti bílastæði og núverandi fyrirkomulag þeirra sé ekki 
gott. 



 

bls. 2 

 Bílastæði séu of fá og ekki sé reiknað með bst fyrir hreyfihamlaða. 

 Er ætlunin að Norðurbrún 2 nýti bílastæði hinu megin götunnar við Austurbrún 4? 

Breyting á götu: 

 Hver fer með eignarhald á bílastæðalóðinni? 

 Þrengin á innkeyrslu inn í Norðurbrún er slæm hugmynd. 

Byggingin: 

 Húsið er of hátt, við eigendur nærliggjandi húsa föllumst ekki á að hæð hússins fari upp fyrir hæðarlínu 
annarra húsa við Norðurbrún. 

 Auknu skuggavarpi á lóðirnar 4, 12 og 14 er mótmælt þar sem byggingin taki alla sól, a.m.k. 
tímabundið hvern dag. 

 Spurt er hvort ekki væri betra að rífa húsið og byggja tveggja hæða hús á lóðinni í svipaðri hæð og 
þau hús sem fyrir eru við götuna. 

 
Óskað er eftir að upplýst verði hver sé eigandi eða umráðaaðili lóðarinnar og hver sé umsækjandinn. 
 
Bréf 4. Heklu Jósepsdóttur, dags. 24. júlí 2017. 

Bréfritari setur fram þá skoðun að eðlilegt sé að breyta notkun hússins að Norðurbrún 2 úr 
verslunarhúsnæði í íbúðarhúsnæði en fjöldi íbúða og hæð hússins sé algerlega óásættanleg. 

 
Umsögn hverfisráðs Laugardals, dags. 30. júní 2017. 

Eftirfarandi bókun var gerð við erindið: 
„Hverfisráð gerir ekki athugasemdir við tillöguna og fangar því að verið sé að endurnýja húsnæðið. 
Jafnframt bendir hverfisráð á að mikilvægi þess að allar breytingar séu gerðar í sátt við nágranna og 
að fundin verði viðunandi lausn á bílstæðamálum við götuna.“ 

 
Niðurstaða: Í samráði við umsækjanda/eigendur hefur verið ákveðið að enduskoða tillöguna meðal annars 
með tilliti til innkomina athugasemda. Í ljósi þess er athugasemdum ekki svarað efnislega heldur mælt með 
því að tillagan verði ekki samþykkt. Ef breytt tillaga berst verður hún kynnt. 
 
 
Fh skipulagsfulltrúans í Reykjavík 
Lilja Grétarsdóttir arkitekt og verkefnisstjóri 
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