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Reykjavík 14. ágúst 2017 (HG/ÁS) 

 

Varðar: Sléttuvegur, Hrafnista 

Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju umsókn THG arkitekta ehf., mótt. 16. desember 2016, 
varðandi breytingu á deiliskipulagi Sléttuvegar, Hrafnistu. Í breytingunni felst að fjölga íbúðum, fjölga 
hjúkrunarheimilisrýmum, breytingu á bílastæðafjölda og bílakjöllurum o.fl., samkvæmt uppdr. THG 
Arkitekta ehf., dags. 24. apríl 2017. Tillagan var auglýst frá 9. maí til og með 20. júní 2017. Eftirtaldir 
aðilar sendu athugasemdir: Jón Óskarsson f.h. Veitna, dags. 26. maí 2017, Ágústína Jónsdóttir, dags. 
19. júní 2017, Hrefna Hrólfsdóttir og Hjörtur Örn Hjartarson, dags. 19. júní 2017, Björn Már 
Friðriksson, dags. 19. júní 2017,  Össur Kristinsson, dags. 19. júní 2017, Þorsteinn Þorsteinsson, dags. 
19. júní 2017, Finnbogi Kjartansson, dags. 19. júní 2017, Pétur Birgisson, María M. Aðalbjarnardóttir, 
Birgir Björn Pétursson og Bjarki Pétursson, dags. 19. júni 2017, Hákon E. Guðmundsson og Guðrún A. 
Erlingsdóttir, dags. 20. júní 2017, Salína Helgadóttir, dags. 20. júní 2017, Óskar Sæmundsson, dags. 
20. júní 2017, Einar Long, dags. 20. júní 2017, Arnheiður E. Sigurðardóttir, dags. 20. júní 2017, 
Magnús Þór Kristjánsson, dags. 20. júní 2017 og Kjartan Freyr Kjartansson, dags. 21. júní 2017. 
Erindinu var vísað til umsagnar hjá verkefnisstjóra á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 23. 
júní 2017 og er nú lagt fram að nýju. 

 
 

Umsögn: 

Eftirfarandi aðilar gerðu athugasemd við auglýsta breytingu á deiliskipulagsbreytingu Sléttuvegar: 

1.  Veitur, dags. 26. maí 2017 
2.  Ágústína Jónsdóttir, dags. 19. júní 2017 
3. Hrefna Hrólfsdóttir og Hjörtur Örn Hjartarson, dags. 19. júní 2017 
4. Björn Már Friðriksson, dags. 19. júní 2017 
5. Össur Kristinsson, dags. 19. júní 2017 
6. Þorsteinn Þorsteinsson, dags. 19. júní 2017 
7. Finnbogi Kjartansson, dags. 19. júní 2017 
8. Pétur Birgisson, María M. Aðalbjarnardóttir, Birgir Björn Pétursson og Bjarki Pétursson, 
dags. 19. júni 2017 
9. Hákon E. Guðmundsson og Guðrún A. Erlingsdóttir, dags. 20. júní 2017 
10. Salína Helgadóttir, dags. 20. júní 2017 
11. Óskar Sæmundsson, dags. 20. júní 2017 
12. Einar Long, dags. 20. júní 2017 
13. Arnheiður E. Sigurðardóttir, dags. 20. júní 2017 
14. Magnús Þór Kristjánsson, dags. 20. júní 2017 
15. Kjartan Freyr Kjartansson, dags. 21. júní 2017 
 
Að loknum auglýsingartíma barst bréf frá: 
16. Halldór Guðmundsson, dags. 23. ágúst 2017  f.h. lóðarhafa. 
 
___________________________________________________________________________ 

 

1. Veitur, dags. 26. maí 2017 
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Starfsmaður Veitna skrifar að við yfirferð tillögu að breyttu deiliskipulagi, kom óvænt í ljós 
fyrirhugaður kjallari norðan við aðalhús Hrafnistu, sem nær frá aðalhúsi að norður lóðarmörkum 
lóðar hússins: 
„Norðan hússins liggja dreifilagnir fráveitu og kaldavatnsins og auk þess heimæðar fráveitu 
og kaldavatnsins fyrir Sléttuveg 3 ( SEM – húsið ). Í vinnslu deiliskipulagsins kom í ljós að hægt væri 
að afleggja dreifilagnir fráveitu sem liggja samhliða norðurhlið hússins, en kaldavatnslögnin yrði að 
vera áfram. Einnig yrðu heimæðar fráveitu og kaldavatnsins fyrir Sléttuveg 3 ( SEM – húsið ) að vera 
áfram.” 
 
Hann segir því nauðsynlegt að vinna að lausn lagnamála í samráði við Veitur þ.e. tæknistjóra fráveitu 
og tæknistjóra kaldavatnsins. 
 
SVAR: 
Þann 11. ágúst var haldinn fundur með Veitum og deiliskipulagshöfundum. Niðurstaða fundarins var 
að neðanjarðar byggingarreitur norðan tengibyggingar og hjúkrunarheimilis yrði dreginn til baka um 
3m. Með því móti væri hægt að færa lagnir og leggja þær framhjá byggingarhlutanum. Byggingaraðili 
og Veitur munu hafa samráð um framkvæmd á framkvæmdatíma. 

 
2.  Ágústína Jónsdóttir, Skógarvegi 12. 
3. Hrefna Hrólfsdóttir og Hjörtur Örn Hjartarson, Skógarvegi 12A 
4. Björn Már Friðriksson, Skógarvegi 12A 
5. Össur Kristinsson, Skógarvegi 14. 
6. Þorsteinn Þorsteinsson, Skógarvegi 12. 
7. Finnbogi Kjartansson, Skógarvegi 14. 
9. Hákon E. Guðmundsson og Guðrún A. Erlingsdóttir, Skógarvegi 12 
 

Þau mótmæla harðlega breytingunni. 

SVAR: 
Vísað í svör við aðrar athugasemdir. 
 

8. Pétur Birgisson, María M. Aðalbjarnardóttir, Birgir Björn Pétursson og Bjarki Pétursson, 
Skógarvegi 14. 
 

Deiliskipulagsbreytingunni er harðlega mótmælt. Þau segjast ómögulega geta séð að „það geti 
gengið upp að troða öllum þessum íbúðum á þennan litla blett. Vegurinn annar varla bílaumferðinni 
við núverandi ástand, getum ekki séð hvernig í ósköpunum hann ætti að anna umferð eftir breytingar 
og teljum slysahættu verða óboðlega mikla. Erum mjög ósátt út í fyrirhugaðar breytingar og höfum 
margar aðrar athugasemdir við þær. Við krefjumst þess að ný tillaga að deiliskipulagi verði dregin til 
baka.“ 

 
SVAR: 
Akstur um Skógarveg framhjá Skógarvegi 12,12a og 14 verður annars vegar vegna íbúða aldraðra við 
Skógarveg 4 og 10 og hins vegar að hluta til vegna almennra íbúða við Skógarveg 6 og 8. Almennt 
fylgja íbúðum aldraðra færri bílastæði en í almennum íbúðum. Gert verður ráð fyrir 0,6 bílastæðum á 
íbúð fyrir Skógarveg 4 og 10 sem skv. reynslutölum Hrafnistu er í hærra lagi. Færri bílastæðum fylgir 
minni umferð.  Fyrir Skógarveg 6 og 8 er keyrt inn í bílakjallara á lóðamörkum á móts við Skógarveg 
12a. Skógarvegurinn er botngata og annar aðkomu að þremur bílakjöllurum eins og gert var einnig 
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ráð fyrir og gildandi deiliskipulagi. Aðkoma að þjónustumiðstöð og hjúkrunarheimili, sem gera má 
ráð fyrir að skapi mesta umferð, er um innkeyrslu nyrst á lóðinni. 

 

10. Salína Helgadóttir, Skógarvegi 12A 
11. Óskar Sæmundsson, Skógarvegi 12A 
12. Einar Long, Skógarvegi 12A 
13. Arnheiður E. Sigurðardóttir, Skógarvegi 12A 
 

Salína, Óskar, Einar og Arnheiður mótmæla harðlega breytingum á deiliskipulaginu með samhljóða 
athugasemd: „Með þessum ætluðu breytingum er verið að þrengja verulega að og rýra verðmæti 
okkar eignar með því að færa Skógarveg 6 og 8 nær götunni og þá sérstaklega Skógarveg 8. Við 
þessa ætluðu breytingar er Skógarvegur 8 færður að götu og inngangar bæði í hús nr. 6 og 8. settir 
sunnan megin án þess að fjölga bílastæðum sem eru norðan megin við húsin í áður samþykktu 
skipulagi.“ 
 
SVAR: 
Nánari útfærsla á hönnun hjúkrunarheimilisins kallaði á tilfærslu byggingareita. Fjarlægð á milli 
Skógarvegar 6-8 og Skógarvegar 12-14 verður á bilinu 18-23 m og álíka mikil og fjarlægð á milli 
Skógarvegar 12-14 og sambýlishúsanna sunnan megin við eða Lautarveg 10-16. Skógarvegur 12 
stendur mjög norðarlega á eigin lóð og er því fjarlægð frá því húsi að nýbyggingum styst. Mesta 
landrými á lóð Skógavegar12-16 er sunnan megin og sólarmegin við Skógarveg 12 sem er með mest 
andrými sunnan megin við hús. Lítil sem engin skuggaáhrif eru af nýbyggingunni vegna þess að hún 
stendur norðan megin við Skógarveg 12-16. 
 
Bílastæði Skógarvegar 6 og 8 eru í bílakjallara. Fyrir framan húsið eru bílastæði á borgarlandi sem 
nýtast áfram hverfinu í heild. 
 
 

14. Magnús Þór Kristjánsson, Skógarvegi 14. 

Magnús Þór segir tillöguna fela í sér að byggingarmagn á umræddum reit er aukið töluvert eða úr 
108 íbúðum í 190-205 íbúðir. „Um er að ræða rúmlega tvöföldun frá gildandi skipulagi. Þá felur 
tillagan í sér að fyrirhugaðar byggingar sem standa næst Skógarvegi 12-14 (merktar 6 og 8 á 
myndinni hér að neðan) eru færðar mun nær húsinu auk þess sem bílastæði eru færð fyrir framan 
Skógarveg 12-14 í stað þess að standa á baklóð fyrirhugaðra bygginga. Ætla má að þetta feli í sér 
töluverða aukningu á umferð og umstangi á svæðinu og öðru ónæði. Þá er ófyrirbyggjandi að slík 
aukning á byggingarmagni og breytt staðsetning húsanna muni leiða til minna rýmis og útsýnis fyrir 
íbúa Skógarvegar 12-14. Af framangreindum sökum mómæli ég umræddri breytingu á deiliskipulagi 
sem kemur til að með að hafa áhrif á gæði íbúða í húsinu Skógarvegi 12-14.” 
 
SVAR: 
Mesta fjölgun íbúða er norð-austan megin á lóð ofan á þjónustumiðstöð, þar sem ekki var gert ráð 
fyrir íbúðum áður. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er stefna um þéttingu byggðar mótuð til að 
nýta betur innviði og landrými. Þar segir í inngangi kafla um borg fyrir fólk: „Við viljum þétta, 
fjölbreytta og skjólsæla byggð í manneskjulegum mælikvarða. Markmiðið er að skapa borg þar sem 
húsið, gatan og opna rýmið mynda órofa heild. Þar sem byggingar standa fast upp að götu eða opnu 
rými en eru ekki aðskildar frá almenningsrýminu með bílastæðum. Framhlið húsa og inngangur snúi 
að götum og öðrum almenningsrýmum og myndi heild með götunni. Borgarumhverfi þar sem 
forgangsraðað er í þágu gangandi vegfaranda og notenda almenningssamgangna.“ 
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Vegna athugasemdar um bílastæði og afstöðu húsa er vísað í svör við fyrri athugasemdum. 
Bílastæðum í götu og þar af leiðandi á borgarlandi er ekki fjölgað frá gildandi deiliskipulagi og þau 
eru þar með ekki færð fyrir framan húsin. 

 
15. Kjartan Freyr Kjartansson, Skógarvegi 12. 

Kjartan Freyr er formaður húsfélagsins að Skógarvegi 12. Hann mótmælir því að verið sé að færa 
blokkirnar nær Sléttuvegi 12. Hann segir að allir 33 íbúar hússins séu ekki sáttir við breytingarnar. 

 

SVAR: 
Vísað í svör við fyrri athugasemdum. 
 
 16. Halldór Guðmundsson, f.h. lóðarhafa. 
 

Farið er fram á að ekki verði gerð krafa um að tengigangur, sem gengur á milli íbúða við Skógarveg og 
þjónustumiðstöðvar fari frá 2. hæð íbúða og inn á 1. hæð þjónustumiðstöðvar og óskað eftir að hann 
fari frá 1. hæð íbúða og fari síðan undir þjónustumiðstöðina og tengist lyfti og stigahúsi sem þar er. 
 
SVAR: 
Tekið er jákvætt í að breyta tillögunni þannig að fallið verði frá kröfu um að tengigangur verði á lofti. 
 
 
Niðurstaða: 

Lagt er til að eftirfarandi atriði verði leiðrétt á uppdráttum: 

• Neðanjarðar byggingarreitur norðan megin við byggingarreit tengibyggingar og 
hjúkrunarheimilis minnkaður með því að vera dreginn til baka um 3 m.  

• Uppdráttur lagfærður: Merking um fjölda bílastæða í kjallara felldur út á byggingarreit 
þjónustumiðstöðvar og bætt við á byggingarreit Skógarvegar 4 og 10.  

• Texta á uppdrætti verði breytt er varðar tengigang milli íbúða við Skógarveg og 
þjónustumiðstöðvar þannig að ekki verði gerð krafa um að tengigangur verði á lofti. 

 

f.h. 
Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
 
Hildur Gunnarsdóttir arkitekt, verkefnastjóri. 
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