
 

 

 

 

 

Umsagnir og athugasemdir við auglýsta 

svæðisskipulagstillögu 

 

Samantekt 5. mars 2015 
 

Tillaga að nýju svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins var auglýst 12. desember 2014.   

Frestur til að gera athugasemdir var til og með 2. febrúar 2015.  Alls bárust  43 athugasemdir 

auk umsagnar Skipulagstofnunar. Vegagerðin óskað eftir fresti til 16. Febrúar til að senda inn 

athugasemdir ef ekki næðist að ljúka samstarfssamkomulagi við SSH. 

 

Umsagnir og athugsemdir eru flokkaðar á eftirfarandi hátt: 

 Umsögn Skipulagsstofnunar 

 Umsagnir lögbundinna umsagnaraðila 

 Athugasemdir aðildarsveitarfélaga og stofnana þeirra 

 Athugasemdir einstaka landeigenda 

 Athugasemdir lóðaeiganda á Seltjarnarnesi vegna legu strandstígs 

 Athugsemdir einstaka lóðahafa 

 Athugasemdir félagasamtaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

 

 

 

 

Umsagnir lögbundinna umsagnaraðila 
 Umhverfisstofnun með tölvubréfi dags. 1. desember 2014 

 Skipulagsstofnun með bréfi dags. 12. desember 2014 

 Bláskógabyggð með bréfi dags. 14. janúar 2015 

 Grímsnes- og Grafningshreppur með bréfi dags. 26. janúar 2015 

 Hvalfjarðarsveit með bréfi dags. 2. febrúar 2015 

 Sveitarfélagið Vogar með tölvubréfi 4. febrúar 2015 
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Hrafnkell Proppé <hrafnkell@ssh.is>

Fw: Tillaga að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015  2040.
Umhverfisskýrsla
1 message

Kristín S Jónsdóttir <kristins@umhverfisstofnun.is> 1 December 2014 at 15:21
To: Hrafnkell Proppé <hrafnkell@ssh.is>
Cc: skipulagsstofnun@skipulagsstofnun.is

Sæll

hér kemur umsögn um ofangreint erindi

með kveðju

Kristín S Jónsdóttir 

Bréf

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
Hrafnkell Á Proppé,
framkvæmdastjóri
Hamraborg 12
200 Kópavogur

Reykjavík, 08. október 2014 
UST20140900011

Efni: Tillaga að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015  2040. Umhverfisskýrsla 

Vísað er til erindis svæðisskipulagsstjóra höfuðborgarsvæðisins er barst 2. september og
síðan 17. nóvember, þar sem óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um tillögu að
svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015  2040, umhverfisskýrslu (2. sept.) og
greinargerð um náttúru og útivist (17.nóv.). 
  
Greinargerð um náttúru og útivist 

Verndarsvæði 
Í kaflanum um verndarsvæði er fjallað um náttúrusvæði er njóta verndar og hina miklu
þýðingu þeirra fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Einnig eru talin upp nokkur friðlýst svæði
á höfuðborgarsvæðinu og með hvaða hætti þau eru friðlýst. Umhverfisstofnun bendir á að
hugtakið friðlýst svæði nær yfir þjóðgarða, friðlönd, náttúruvætti, búsvæði og fólkvanga. Allar
gerðir þessara verndarsvæða, fyrir utan þjóðgarða, er að finna innan höfuðborgarsvæðisins.
Tilgangurinn með friðlýsingu svæðanna er mismunandi eftir gerð svæða og hvað þar er verið að
vernda. Í umfjöllun um þessi svæði kemur munurinn á þessum svæðum ekki fram nema hvað
fólkvangar eru teknir sér. Villandi getur verið að aðgreina fólkvanga frá friðlýstum svæðum og
setja undir sér hatt en friðlýsing fólkvanga lýtur sömu lögum og önnur friðlýst svæði. Flest öll
þessi svæði eru nýtt til útivistar og náttúruskoðunar óháð því hvernig friðlýsingu þeirra er háttað
þ.e. fólkvangur, friðland, búsvæði eða náttúruvætti. 

Náttúra og útivist 

Í umfjöllun um skógrækt og græna trefilinn kemur eftirfarandi fram: "Skógræktarmenn sjá
fyrir sér samhangandi skógræktarsvæði á öllu höfuðborgarsvæðinu ofan byggðar innan



14/01/2015 Samtök Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu Mail  Fw: Tillaga að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015  2040. Umhverfisskýrsla

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=0cd3875ca2&view=pt&q=kristins%40umhverfisstofnun.is&psize=50&pmr=100&pdr=50&search=apps&th=14a0… 2/4

sameiginlegrar friðunargirðinar og vilja líkja því við stóran grænan trefil." Þar sem mikið er
um hraunmyndanir og ýmsar náttúruminjar í nágrenni höfuðborgarsvæðisins bendir
Umhverfisstofnun á að í kafla um landslagsvernd, gr. 36 í lögum nr. 44/1999 um
náttúruvernd kemur eftirfarandi fram: Við túnrækt, skógrækt, uppgræðslu lands,
skjólbeltagerð og aðra ræktun skal þess gætt að hún falli sem best að heildarsvipmóti
lands og raski ekki náttúru og menningarminjum. Því þarf að huga að öllum
náttúruminjum þegar unnið er að skógrækt, ekki einungis friðlýstum svæðum.
Umhverfisstofnun bendir einnig á að ef framkvæma á gróðursetningar eða fara í aðrar
framkvæmdir á friðlýstum svæðum þarf leyfi Umhverfisstofnunar til þess. Einnig bendir
stofnunin á reglugerð nr. 583/2000 um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra
plöntutegunda að skv. 10. gr. reglugerðarinnar er öll ræktun útlendra tegunda hér á landi
óheimil á friðlýstum svæðum, á landslagsgerðum er njóta sérstakrar verndar og alls
staðar ofan 500 m yfir sjó. Umhverfisstofnun bendir á að upptalning á landslagsgerðum
er njóta sérstakrar verndar er í 37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd. Þar af leiðandi
þarf skógræktin að taka tillit til þessara laga og reglugerðargreina þegar unnið er að
skógrækt. Mikilvægt er að landslagsgerðir fái að njóta sín svo að græni trefillinn sé og
verði fjölbreytt útivistarsvæði með náttúrulegu birki þar sem það er að finna, ósnortnum
náttúruminjum í bland við skógrækt. 

Umhverfisskýrsla

Í töflu 2 um viðmið fyrir mat á áhrifum byggðarþróunar á lýðheilsu og lífsgæði eru settar fram
spurningar til að meta áhrif sviðsmyndar á matsþáttinn. Þar er spurt hvort stefnan styðji við
möguleika til hreyfingar og útiveru í náttúrulegu umhverfi, þ.e. við strönd, á grónum svæðum á
jaðri byggðarinnar og í græna treflinum. Að mati Umhverfisstofnunar ætti stefnan einnig styðja
við það að íbúar hafi aðgengi að óspilltum svæðum, og markmið til að framfylgja þar að lútandi.
Umhverfisstofnun tekur undir að mikilvægt er að aðgengi sé fyrir íbúa að svæðum á jaðri
byggðarinnar fyrir skógrækt, matjurtarækt eða landbúnað. Að mati Umhverfisstofnunar er ekki
síður mikilvægt að aðgengi sé fyrir íbúa að ósnortinni náttúru við bæjardyrnar. Að mati
Umhverfisstofnunar ætti í umfjöllun um verndarsvæði í tillögu að svæðisskipulagi
höfuðborgarsvæðisins að koma fram stefna og framtíðarsýn varðandi slík svæði, s.s. er
ætlunin að fjölga þeim, er áætlað að gera fleiri umsjónarsamninga við Umhverfisstofnun
vegna hinna ýmsu friðlýstu svæða, hverjar eru áherslur varðandi friðlýst svæði og
umgengni íbúa um þau.

Náttúrulegt umhverfi

Í umhverfisskýrslu kemur fram hugtakið náttúrulegt umhverfi sem skv. mynd 2. nær yfir
náttúruleg búsvæði, tré, loft, vatn, land og jarðveg og skv.  töflu 1 nær yfir loft, vatn, dýr,
plöntur, líffræðilegan fjölbreytileika, landslag, jarðveg, jarðmyndanir og heilbrigði manna.
Að mati Umhverfisstofnunar mætti nefna friðlýst svæði og aðrar náttúruminjar á
höfuðborgarsvæðinu meir þegar fjallað er um náttúrulegt umhverfi á
höfuðborgarsvæðinu. Á höfuðborgarsvæðinu eru í dag 33 friðlýst svæði, sum í umsjón
þeirra sveitarfélaga sem þau eru innan, önnur ekki. Umgengni á friðlýstum svæðum
innan höfuðborgarsvæðisins er ekki alltaf góð, og á það jafnt um svæði sem eru í umsjón
sveitarfélaga og ekki.

 Náttúruminjasvæði  friðlýst svæði

Umhverfisstofnun tekur undir að náttúruverndarsvæði gegna mikilvægu fræðslu og
útivistarhlutverki í nágrenni þéttbýlisins. Umhverfisstofnun bendir aftur á mikilvægi friðlýstra
svæða innan þéttbýlisins. Svæðin eru í umsjón Umhverfisstofnunar eða viðkomandi sveitarfélags
ef samningur hefur verið gerður þar um, en höfuðborgarbúar þurfa að bæta umgengni sína á þeim
svæðum. Að mati Umhverfisstofnunar mætti nýta svæðisskipulag til að minna á mikilvægi
friðlýstra svæða og setja fram stefnu sem hefur það að markmiði að íbúar höfuðborgarsvæðisins
gangi betur um þau 33 friðlýstu svæði á höfuðborgarsvæðinu sem eru til staðar. Ella gæti stefnt í
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neikvæðari áhrif á svæði sem falla undir ákvæði náttúruverndarlaga um líffræðilega fjölbreytni, en
nú er gert ráð fyrir í umhverfisskýrslu.                

Breyttar ferðavenjur  lífsstíll

Umhverfisstofnun tekur sannarlega undir sviðsmynd B og þá miklu áherslu sem er í tillögu að
svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins um breyttar ferðavenjur og útivist á aðgengilegum grænum
svæðum. Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að göngu og hjólaleiðir á
höfuðborgarsvæðinu séu skipulagðar í gegnum eða meðfram grænum svæðum/almenningsgörðum
þegar þess er kostur, bæði vegna betri loftgæða við græn svæði og til að vegfarendur fái notið
þeirra. Í umfjöllun um lífsstíl er tilvitnun þar sem kemur fram að umhverfi geti hvatt og latt til
hreyfingar og útiveru. Sem dæmi um umhverfi sem hvetur til hreyfingar er stígur norðan
Kópavogslæks, en á höfuðborgarsvæðinu eru einnig græn svæði sem eru lokuð inni á milli
íbúðarhúsa og ekki vel þekkt, þessi svæði mætti opna meira og einnig vekja á þeim athygli.

Umhverfisstofnun tekur einnig undir mikilvægi þéttari byggðar en bendir á að það megi ekki vera
á kostnað útivistarsvæða almennings. Einnig telur Umhverfisstofnun hættu á að breyting á
ferðavenjum muni taka tíma, lengri tíma en það tekur að byggja upp á auðum svæðum innan
byggðar. Nú þegar eru áætlanir um þéttingu byggðar á ýmsum svæðum á höfuðborgarsvæðinu á
allra næstu árum s.s. í Vogum við Elliðaár, sunnan Smáralindar, á svokölluðu Glaðheimasvæði
o.s.frv. Umhverfisstofnun bendir á að ef uppbygging almenningssamgangna verður hæg, og
göngu og hjólaleiðir ekki nýttar eins og vonast er til þá er hætta á að loftgæðin muni versna á
næstu árum, þegar umferð eykst s.s. á Smárasvæðinu þar sem  þétt umferð og mengun frá
jarðefnaeldsneyti hafa áhrif á loftgæði nú þegar. Kostur sem gerir ráð fyrir þéttingu byggðar og
aukinni nýtingu einkabílsins og nauðsynlegar mótvægisaðgerðir sem slíkur kostur þyrfti er ekki til
umfjöllunar í tillögu að svæðisskipulagi. Umhverfisstofnun bendir á að t.d. reitur sunnan
Smáralindar er talinn byggjast upp á 8 árum, þannig að þróun breyttra ferðavenja þarf að ganga
hratt fyrir sig. Að mati Umhverfisstofnunar þyrfti svæðisskipulagið á taka á því hvernig bregðast
megi við versnandi loftgæðum á næstu árum og hvernig draga megi úr losun
gróðurhúsalofttegunda.

Vöktun og eftirfylgni

Umhverfisstofnun tekur undir tillögu að vöktun og eftirfylgni sem fram kemur í umhverfisskýrslu.
Að mati Umhverfisstofnunar er mikilvægt að loftgæði verði vöktuð sérstaklega þar sem nýjir
íbúðakjarnar rísa í grónum hverfum.

Veitur

Í töflu 16 sem er samantekt, kemur fram varðandi veitur að það geti verið kostnaðarsamt og valdið
ónæði þegar ný hverfi eru tengd inn á veitukerfi í þegar byggðum svæðum. Umhverfisstofnun
leggur áherslu á að fráveitur verði alltaf skv. reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp með
síðari breytingum.

Niðurstaða

Umhverfisstofnun tekur undir að í nýrri tillögu að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015 
2040, er sett fram heildarstefna um þéttingu byggðar og breyttar ferðavenjur. Áætlanir um
þéttingu byggðar eru þegar áberandi bæði í Kópavogi og Reykjavík. Hætta er á að þróun í átt að
breyttum ferðavenjum taki meiri tíma en uppbygging nýrra hverfa á þéttingarsvæðum.
Umhverfisstofnun bendir á að vakta þurfi vel þróunina og bregðast við með mótvægisaðgerðum ef
loftgæði rýrna á þéttingarstöðum.

Umhverfisstofnun tekur undir að náttúruverndarsvæði á höfuðborgarsvæðinu gegni mikilvægu
fræðslu og útivistarhlutverki. Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að sveitarfélögin
samhliða fræðslu stuðli að betri umgengni á friðlýstum svæðum og öðrum náttúruminjasvæðum
innan höfuðborgarsvæðisins.
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Virðingarfyllst 
  

________________________________ 
Kristín S Jónsdóttir 





















B L Á S K Ó G A B Y G G Ð 

Aratunga    ∙    801 Selfoss    ∙    Sími 480 3000   ∙    Fax 480 3001   ∙  Netfang valtyr@blaskogabyggd.is 

 
 

Samtök sveitarfél höfuðborgarsv 
      
Hamraborg 9 
200 Kópavogur 
 

 
Reykholti, 14. janúar 2015 

1501001 VV 
 

 

 
Efni:  Tillaga að nýju svæðisskipulagi - Höfuðborgarsvæðið 2040. 

 
  
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tók erindið fyrir á fundi sínum þann 8. janúar  2015 og var 
eftirfarandi bókað við afgreiðslu þess: 
 
 

 Tillaga að nýju svæðisskipulagi - Höfuðborgarsvæðið 2040. 
Lagt fram bréf Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 12. 
desember 2014, þar auglýst er tillaga að nýju svæðisskipulagi - 
Höfuðborgarsvæðið 2040.   
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir við fyrirliggjandi tillögu 
á nýju svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 

 
 
 
 
 
Virðingarfyllst, 
 
 
 
 
 
 
 
Valtýr Valtýsson 
Sveitarstjóri Bláskógabyggðar 
 
 



GRIMSNES- OG
GRAFNINGSHREPPUR

Samtok sveitarfelaga a hofuSborgarsvasSinu
v/t Hrafnkell A. Proppe
Hamraborg 9
200 Kopavogur

Borg, 26. januar 2015

Efni: Auglysing um tillogu ad nyju svaedisskipulagT - Hofudborgarsvaedid
2040.

A fundi sveitarstjornar Grimsnes- og Grafningshrepps, pann 21. januar s.l. var tekiS
fyrir bref y5ar dagsett 12. desember 2014 bar sem sveitarfelaginu er gefinn kostur a
a6 gera athugasemdir vi6 svasSisskipulagstilloguna.

Eftirfarandi bokun var ger5:

13. Bref fra Samtokum sveitarfelaga a hofudborgarsvaedinu vegna auglysingar
um tillogu ad nyju svaedisskipulagi - Hofudborgarsvaedid 2040.

Fyrir liggur breffrd Samtokum sveitarfelaga a hofudborgarsvcedinu, dagsett 12.
desember 2014 dsamt tillogu til auglysingar ad nyju svcedisskipulagi
Hofudborgarsvcedid 2040. Sveitarstjorn Grimsnes- og Grafningshrepps vill
benda a ad gera mcetti betur grein fyrir loftgcedamcelingum i kafla 4 par sem gert
er grein fyrir vatnsvernd hofudborgarsvcedisins og hvernig verdi brugdist vid,
m.t.t. virkjana Orkuveitu Reykjavikur a Nesjavollum og Hellisheidi.

VirSingarfyllst,
f.h. sveitarstjornar

SVEITARSTJORI

GRlMSNES-OG

Ingibjorg HarSardottir, sveitarstjori

Borg • 801 Selfoss • Si'mi: 480 5500 • Fax: 480 5501 • gogg@gogg.is • www.gogg.is
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Sandra Björgvinsdóttir

From: Sigurður Valtýsson <sigurdur@vogar.is>

Sent: 4. febrúar 2015 15:54

To: ssh

Subject: Auglýsing um tillögu að nýju svæðisskipulagi - Höfuðborgarsvæðið 2040

Skrifstofa SSH 
 
Vísað er til bréfs SSH dags. 12.12.2014 um auglýsingu tillögu að nýju svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins.  
Umhverfis- og skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Voga fjallaði um erindið á fundi sínum 20.01.2015 og var eftirfarandi 
bókað: 
 

1.  1412029 - Svæðisskipulag - Höfðurborgarsvæðið 2040 

 

Bréf Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH), dags. 12.12.2014 um 
auglýsingu tillögu að nýju svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins - Höfuðborgarsvæðið 
2040. 
 
Umhverfis- og skipulagsnefnd gerir engar athugasemdir við tillöguna. 

 
 
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti  afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar á fundi sínum 28.01.2015. 
 
Ofangreint tilkynnist hér með. 
 
 

Kveðja, 
Sigurður H. Valtýsson 
Skipulags- og byggingarfulltrúi 
byggingafulltrui@vogar.is 
Sveitarfélagið Vogar 
Iðndal 2 - 190 Vogar 
s. 440 6200 - f. 440 6201 

 



 

 

 

 

 

Athugasemdir aðildarsveitarfélaga og stofnana  
 Faxaflóahafnir með bréfi dags 9. janúar 2015 

 Reykjavíkurborg dags. 2. febrúar 2015 

 OR með bréfi dags 2. febrúar 2015 

 Hafnarfjarðarkaupstaður með tölvubréfi dags 6. febrúar 2015 og 10. febrúar 2015 

 



Faxafloahaf nir sf
Associated
icefandic
Ports

Reykjavik
Grundartangi
Akranes
Borgarnes

Reykjavik, 09.01.2015

GG/am

Samtok sveitarfel hofuQborgarsvaeSinu,
Hrafnkell A. Proppe, svasSisskipulagsstjori,

200 Kopavogur.

A fundi stjornar Faxafloahafha sf i dag var eftirfarandi faert til bokar:

Erindi Samtaka sveitarfelaga a h6fu5borgarsvae3inu, dags. 12.12.2014, vardandi auglysingu um tillogu a6 nyju
svsdisskipulagi - H6fu6borgarsva3Qi6 2040. MinnisblaS aSstodarhafharstjora, dags. 5.1.2015.
,,Hafnarstjora falid ad senda SSH framlagt minnisblad."

Gfsli Gislason, hafharstjori

Hjal. minnisblaS

Faxafloahafnir sf
Kennitala 530269-7529

Tryggvagotu 17
101 Reykjavik/Iceland

P.O. Box 382
121 Reykjavik/Iceland

hofnin@faxaports.is
www.faxaports.is

+354. 525 8900
+354. 525 8990 fax



5. jamjar 2015 - Jon torvaldsson

Tillaga ad nyju svaedisskipulagi hofudborgarsvaedisins 2015 -2040

Auglyst er ny tillaga ad svaedisskiplagi hofudborgarsvasdisins 2015 -2040, sem Samtok sveitarfelaga a
hofudborgarsvadinu hafa lagt fram til athugasemda og abendinga fyrir ba sem telja sig eiga
hagsmuna ad gaeta og er skilafrestur beirra til 2. februar 2015

Tillagan var kynnt siflastliflifl vor sem tillaga a vinnslustigi. t>a voru af halfu Faxafloahafna sf. gerflar akveflnar
abendingar vifl nokkur atrifli sem sneru afl forsendum hafnar og hafnarsvaefla her i Reykjavik mefl brefi dags.
15.april2014.

A eftirfarandi atridi i tillogunni var ba bent:

•-,. Tryggja verflur afl sjavarutvegur geti broast afram sem grunnatvinnugrein me6 bvi aS festa i sessi
hlutverk fiskihafna og yta undir nyskopun sem tengist greininni.

• Sveitafelog tryggja a6 fiskvinnsla og onnur hafnsa3kin starfsemi hafi naegjanlegt landrymi vifl helstu
fiskihafnir. Oskyldri starfsemi verfli beint a samgongu - og prounaras eftir bvi sem vifl a.

• Me6staekkandiv6ruflutningaskipummabuastvi8a6b6rfver6ia nyrri voruflutningahofn sem geti
leyst Sundahofn a6 holmi. Mikilvasgt er a6 nai6 samstarf ver6i vifl riki6 og nagrannabyggQir um
framti6arsta6setningu meginflutningahafnar landsins.

• Hafnir a hofuflborgarsvaeSinu auki samvinnu me8 ba6 a6 markmifli a6 auka hagkvaemni nytingar
hafnarmannvirkja og hafnsoguskipa og a6 tryggja naegt frambo6 a I66um fyrir hafnsaakna starfsemi.

• Hafnir a hbfuflborgarsvaeflinu skofli afram kosti fyrir framtiflar aflalinnflutningshofn landsins sem gaeti
tekiQ vi6 af Sundahofn i lengri framtifl.

Svor hafnar viS bessum atridum voru bessi:

SvseQisskipulagi hofuflborgarasvaeSisins er seilad ad horfa langt fram a veg til margra aratuga. Teki6 er undir
ba6 sem sagt er var6andi fiskihafnir og a6 fiskvinnslu og annari hafnsaskinni starfsemi se i framtiflinni tryggt
nasgjanlegt landrymi til brounar. VarQandi Sundahofn sem megin flutningahofn hofu6borgarsvag6isins og
landsins alls kve6ur vi6 annan ton. Farifi er a8 efast um a6 staskkandi skip i voruflutningum geti nytt
Sundahofn og afl fara burfi i samstarf vi6 riki og sveitafelog utan hofuflborgarsvaaQisins var6andi nyja
flutningahofn. bessum hugmyndum er andmaelt og a bafl bent aa ekki er fotur fyrir rokum um a6 Sundahofn og
hafnarmannvirki bar geti ekki maett staskkandi skipum i voruflutningum til langrar framtifiar.

• Gamla hofnin i Reykjavik og si8ar Sundahofn hafa haft mikil ahrif a proun bygg6ar [ Reykjavik, broun
atvinnulifs hefur veri6 samofin broun hafnarsvaeSanna og hafnarsvae6in tvo i raun veri6 forsenda
veigamikils efnahagskerfis hofuQborgarinnar.

• Tekjur Faxafloahafna sf. af skipaumfer6 og voruflutningum um Sundahofn eru stor hluti af
heildartekjum islenskra hafna og megin gatt voruflutninga til og fra island!.

• Gott hafnarland og brounarrymi fyrir starfsemi a landi i g66um samgongutengslum vifl sitt markaQs- og
bjonustusvasfli og nalaegfl viQ megin marka5ssvae6i skiptir miklu mail. Sundahofn liggur mi6svae6is i
hofuflborginni, allar flutningslei6ir eru greidar og vorudreifing hagkvaem. Bent er a eftirfarandi forsendu
sem sett er fram vifl ger6 svaeflisskipulags ,,ahersla er a afl beina framtiflarvexti a vel tengda
miflkjarna og brounarsvaaQi."

• Gildandi aflalskipulag Reykjavikur 2014-2030 miflar vifl afl Sundahofn verfli flutningahofn Reykjavikur
eins og hun hefur verifl og miflstofl voruflutninga beirra skipafelaga sem sinna aaatlanasiglingum til
islands.



• Hafnara6sta6a og hafnarmannvirki eru bygg6 me6 ba6 fyrir augum ad geta nytst um langan aldur og
stoQugt er ven'6 a9 byggja upp nyja og baetta hafnara8st66u. Hafmn er undirbuningur aQ byggingu a
nyjum hafnarmannvirkjum fyrir farmstoQ Eimskip i Sundahofn sem pjona mun staakkandi skipum
naestu aratugina og ver6a lykilbakkar fyrir alia voruflutninga sem um farmst66 Eimskip munu fara.

• I dag eru staerstu gamaflutningaskip Eimskip um 15.000 DWT og ekki er oliklegt ad I langri framtiS geti
pessi skip or6i6 helmingi stasrri en pau eru i dag e6a um 30.000 -35.000 DWT. I dag eru staerstu
skemmiferaaskip sem koma til hafnar i Sundahofn allt a6 130.000-135.000 DWT og eru pvi margfalt
stasrri en voruflutningaskipin. FullyrSingar um a6 me6 staekkandi voruflutningaskipum purfi nyja
voruflutningahofn i staQ Sundahafnar eru ekki rettar.

I tillogum a6 nyju svasdisskipulagi hofu6borgarsvae6isins eins og baer liggja nu fyrir eru bessar abendingar afi
hluta komnarfram sbr. fylgiritiQ Umsagnirog athugasemdir a kynningarstigi, en barsegir:

,,Vi6brogfl
Teki6 er undir mefl Faxafloahofnum a6 breyta burfi orSalagi sem snertir framtio" Sundahafnar og borf fyrir
skoflun a framti6arhafnara8stoflu verQi tengd mogulegum vi6b6tarverkefnum sem gastu skapast me6 auknum
siglingum um nordufskautifl og umsvifum a Graenlafidi."

Sundahofnin er og ver6ur um okomin ar flutningahofn hofu6borgarsva36isins. OH a9sta6a og mannvirki bar
geta bjonaQ proun voruflutninga til landsins um langa framtiS. Voruflutningar til og fra fslandi og vorudreifing til
landsmanna hefur Ilti6 me6 upphropanir um auknar siglingar um norflurskautio' og aukin umsvif a Grasnlandi
a8 gera. Sjalfsagt munu pau mal eitthva6 hreyfast a nasstu aratugum, en su proun mun gerast haegt og
bitandi. Einhver pjonustuporf mun koma fram tengd pessu en slikt verflur leyst vi6 pa hafnara6st66u sem til er
og bar sem a6 bjonusta er i bofli. Voruflutningar til og fra island! munu seint verfla hluti af gamaflutningum a
milli heimsalfa me8 risastorum gamaskipum.

KveQa parf fastar a6 or8i um Sundahofn sem flutningahofn i svasdisskipulagi hofuQborgarsvaaQisins 2015 -
2040 og hlutverk hennar i vb'ruflutningum og vorudreifingu fyrir hofuSborgina og landiQ allt.

Jon t>orvaldsson,
a5sto6arhafnarstjori
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Tilefni fundar  Síða 

Vatnstaka í Vatnsendakrikum – Samráðsfundur OR, Kópavogs og Hafnarfjarðar.  1 (2) 
     

Dags. fundar  Tími  Málalykill  Nr. fundar 

  26.01.2015    9:30‐10:30         
Fundarstjóri  Fundarritari  Svið / eining / málaflokkur  Dags.  

  Inga Dóra Hrólfsdóttir    AN    Veitur  26.01.2015 
Fundarmenn 

  Inga Dóra Hrólfsdóttir, Hólmfríður Sigurðardóttir, Bjarni Reyr Kristjánsson, Elín Smáradóttir og Anna 
Nielsen frá OR. Dagur Jónsson, Ólafur Helgi Árnason og Sigurður Haraldsson frá Hafnarfjarðarbæ. 
Steingrímur Hauksson, Sveinn Óli Pálmarsson, Axel V. Birgisson og Pálmi Þór Másson f.h. Kópavogsbæjar. 
Afrit 

  Fundarmenn, Lindin 

 
Lýsing  Ábyrgð  Verklok 

Fundarefni: 

Fyrirhuguð virkjun/aukin dæling Orkuveitu Reykjavíkur og Vatnsveitu 
Kópavogs í Vatnsendakrikum, hugsanleg áhrif aukinnar vatnstöku á 
Vatnsveitu Hafnarfjarðar. Samráðsfundur að ósk Orkuveitu Reykjavíkur. 

   

Umræður á fundi: 

Inga Dóra Hrólfsdóttir fór yfir forsögu virkjunar í Vatnsendakrikum, 
fyrirhugaðar framkvæmdir OR nú og hvernig OR hyggst standa að málum í 
framtíðinni. 

Umræður urðu um skilgreiningar á leyfilegri vinnslu í nýtingarleyfum 
Orkustofnunar og að ekki sé tiltekið hámarksrennsli í þeim. 
Hafnarfjarðarbær bendir á að tvöföldun á dælingu hálft árið fari ekki yfir 
mörk leyfisins en muni hins vegar valda mun meiri áhrifum á 
grunnvatnsborð en ef dæling er stöðug yfir árið. OR benti á að af þessu 
tilefni stæði til að fara í prófanir í Vatnsendakrikum að lokinni virkjun hola til 
að ákvarða efri mörk vinnslu í samráði við Hafnarfjarðarbæ. Kópavogsbær 
benti á að vatnsvinnsla bæjarins í Vatnsendakrikum hefði verið innan marka 
nýtingarleyfis fram að þessu. Fram kom að vinnsla OR þar væri umfram 
nýtingarleyfi og Orkustofnun væri upplýst um stöðuna.  

Fram kom að vatnsból OR við Gvendarbrunna, Myllulæk og Jaðarsvæði 
væru framtíðarvatnsból fyrirtækisins. Ekki standi til að draga úr vinnslu á 
þeim svæðum en viðbótarvinnsla í Vatnsendakrikum sé fyrirhuguð í skrefum 
vegna íbúafjölgunar á höfuðborgarsvæðinu næstu áratugina. Auk þess mun 
aukin vinnslugeta í Vatnsendakrikum  stórauka afhendingaröryggi OR til 
notenda. OR lagði áherslu á ábyrga stýringu á vinnslu úr vatnsbólum 
fyrirtækisins. Fylgst verði gaumgæfilega með áhrifum vinnslunnar á 
vatnsborð og henni stýrt þannig að öryggi annarra vatnsbóla verði tryggt.  

Fram kom hjá Hafnarfjarðarbæ að síðast hafi þurft að dæla vatni í 
Kaldárbotnum árið 2010. Bærinn leggi metnað í að hafa sjálfrennandi vatn 
til reiðu. Vatnsveita Hafnarfjarðar hafi unnið rannsóknir á grunnvatni í 
Fagradal  og líti á svæðið sem framtíðarvatnsöflunarsvæði. Fagridalur sé í 
lögsögu Grindavíkur. Mikilvægt sé að auka öryggi vatnstöku og dreifa 
áhættunni á fleiri svæði. 

Hafnarfjarðarbær varpaði fram þeirri hugmynd að sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu muni standa sameiginlega að vatnsöflun úr 
sameiginlegri grunnvatnsauðlind. Fjárhagslegur grundvöllur þurfi að vera 
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Lýsing  Ábyrgð  Verklok 

fyrir slíkum rekstri. Kópavogsbær upplýsti að bærinn hefði lagt til í bréfi til 
SSH á árinu 2014 að vatnsöflun höfuðborgarsvæðisins yrði sameiginleg. 

 

OR gerði tillögu um að fundarmenn leggi það til við Kópavogsbæ og 
Hafnarfjarðarbæ að sameiginleg vatnsöflun fyrir höfuðborgarsvæðið yrði 
sett fram í umsögnum þessara aðila um svæðisskipulag 
höfuðborgarsvæðisins en umsagnarfrestur rennur út 2, febrúar nk. 

 

Niðurstaða fundarins var sú að æskilegt væri að standa sameiginlega að 
vatnsöflun fyrir höfuðborgarsvæðið. Tillaga kom fram um að sveitarfélögin 
sendi inn sameiginlegt erindi til SSH um sameiginlegan rekstur vatnstöku 
fyrir höfuðborgarsvæðið. Mikilvægt er að auka samstarf vatnsveitnanna um 
nýtingu auðlindarinnar og vinna að aðgerðum sem stuðla að auknu öryggi 
notenda. 

 

Næsti fundur:      

           



Reykjavikurborg
U m h v e r f i s - og sk ipu lagssv id Reykjavik 02.02.2015
Samtok sveitarfel hofuSborgarsv
Hrafnkell Proppe
Hamraborg 9
200 Kopavogur

Her me5 sendist utskrift ur gerdabok umhverfis- og skipulagsraQs fra 21. januar 2015
vardandi eftirfarandi mal.

Svaedisskipulag hofudborgarsvaedisins 2015-2040
Lagt fram bref borgarstjora dags. 3. September 2014 vegna sambykktar borgarraSs 28.
agiist 2014 um ad visa erindi sva^Qisskipulagsnefndar Samtaka sveitarfelaga a
hofu6borgarsvae3isins dags. 26. agust 2014 um auglysingu a tillogu a5 nyju
svaeSisskipulagi hofli5borgarsvas9isins 2015-2040 til umsagnar umhverfis- og
skipulagsraSs. Oskad er eftir a5 umsogn berist innan 14 daga. Einnig er I6g5 fram
umsogn umhverfis- og skipulagssvids dags. 15. September 2014 og athugasemdir
umhverfis- og skipulagssvids dags. 19. januar 2015 vi6 auglysta tillogu a6 nyju
svaeSisskipulagi hofuQborgarsvasdisins til arsins 2040.

Sampykkt
Visad til borgarrdds.

Fulltruar Sjdlfstcedisflokksins Julius Vifil Ingvarsson og Olafur Kr. Gudmundsson og
fulltrui framsoknar ogflugvallarvina Gudfinna Johanna Gudmundsdottir sitja hjd vid
afgreidslu mdlsins.

F.h. umhverfis- og skip_ulagssvi5s

Orn SigurSssonu

BorgarraS sambykkti afgreiQslu raSsins a fundi sinum 29. januar 2015

Fylgiskjal: athugasemd dags. 19. januar 2015

Umhverfis- og skipulagssvid
Borgartun 12-14

105 Reykjavik



Reykj avikurborg
Umhverfis og skipulagsvid

Reykjavik, 19.janiiar 2015

Umhverfis- og skipulagsrad

Mai: Athugasemdir vid auglysta tillogu ad nyju svaedisskipulagi hofudborgarsvaedisins til arsins
2040 - Hofudborgarsviedid 2040.

Tillaga a6 nyju svaedisskipulagi, asamt fylgiskjolum (sja ssh.is), var sampykkt i auglysingu i lok
sidasta ars og hofst auglysing tillogunnar si61a i desember og frestur til ad gera athugasemdir rennur lit
2. februar naestkomandi.

Nytt svasdisskipulag mun leysa af holmi Svajdisskipulag hbfudborgarsvaedisins 2001 - 2024 og
svaedisskipulag fyrir vatnsvernd a hofudborgarsvaedinu fra 1998. Hofudborgarsvcedid 2040 er
stefnumotandi aastlun um proun hofudborgarsvaedisins til arsins 2040 bar eru sett fram leidarljos,
markmid og adgerdir um pau vidfangsefni sem snerta sameiginleg hagmunamal sveitarfelaganna.

Drog a6 tillbgunni voru til umfjollunar hja Reykj avikurborg i april 2014 (sja umsbgn Umhverfis- og
skipulagssvi6s, dagsett 22. april 2014). Tillaga ad a6 nyju svaedisskipulagi var sidan til sambykktar i
auglysingu, skv. 24.gr. skipulagslaga, nr. 123/2010, sidastlidid haust (sja umsogn Umhverfis- og
skipulagssvids, dagsett 15. September 2014). I umsogn um tilloguna askildi Reykj avikurborg ser rett
til a6 gera frekari athugasemdir vi6 auglysta tillogu, ef asta?6a bastti til. I>ar var einnig minnt a fyrri
abendingar borgarinnar vi6 drog a6 tillogu fra 22. april 2014. Athugun Skipulagsstofnunar la fyrir
pann 12. desember si.

Arettad er, sbr. fyrri umsagnir, a6 tillaga ad nyju svaedisskipulagi er i godu samraemi vid langtima
stefnumorkun Reykj avikurborgar i skipulagsmalum. Leidarljos tillogunnar rima vel vid megin
markmid AR2010-2030 um hagkvaema og sjalfbaera borgarbroun, bar sem betting byggdar og
almenningssamgongumidad borgarskipulag er lagt til grundvallar.

Adur en tillagan er tekin til lokaafgreidslu ad lokinni auglysingu parf ad skoda eftirfarandi atridi betur,
skerpa a og lagfaera eftir atvikum:

1. Mikilvaegustu markmid tillogunnar, utfra sjonarmidum hagkva?mni og sjalibasrni, koma fram f
eftirfarandi markmidum (bis. 26-32): "1.1. "I>roun bettbylis verdur innan vaxtarmarka
borgarbyggdar") og "1.2 "Meginbunga vaxtar verdur beint a kjarna og onnur samgongumidud
brounarsvaedi. Hlutfall ibiidabyggdar a beim svasdum vaxi lir 30% i 66% af allri
borgarbyggdinni." Til skyringar fyrir markmid 1.2. eru sett fram leidbeinandi vidmid um
fjolgun ibuda og starfa eftir gerd svaeda, b.e. i kjornum, samgongumidudum svaedum, b'drum
bettbylissvaedum og dreifbyli (sja toflu 1/2 , bis. 32). E>6 her se adeins um leidbeinandi vidmid
ad raeda og skyrt ad sveitarfelogunum er aetlad ad litfaera nanar afmorkun kjarna og
samgongumidadra svaeda i sinu adalskipulagi (sja 1.2.4. bis. 31), ba er rett ad setja eftirfarandi
fyrirvara/skyringu vid tiilkun a toflu 1/2 vardandi fjblda ibiida: "Megin mar km id id er ad
minnst 66% ibuda a hofudborgarsvaedinu verdi i kjornum og samgongumidudum
brounarsvaedum arid 2040.1 litfaerslu sinni a kjornum og samgongumidudum svaedum i
adalskipulagi, er sveitarfelogunum heimilt ad f jolga ibudum i skilgreindum kjornum, fra
settum vidmidum, a kostnad fjolda ibuda a odrum svaedum, enda verdi jafnvaegi i
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dreifingu ibiia og starfa ekki raskad.'" letting byggdar i kjdrnunum, sem liggja a
skilgreindum samgonguasum, er lykil forsenda bess ad takist a6 byggja upp oflugt
almenningssamgongukerfi. I»vi er mikilveegt a6 ekki verSi settar stifar skordur i
svaedisskipulagi" um voxt peirra, basdi vardandi ibiidir og stdrf. Finna ma daemi um bad i
svasdisskipulagi borgarsvaeda a6 sett eru markmid um lagmarksbettleika i lykilkjdrnum hvers
sveitarfelags, fremur en a6 setja hamarksvidmid. I samraemi vi6 betta barf a6 umorda markmid
1.2. me6 eftirfarandi hastti: "...Hlutfall ibii6abygg6ar a beim svaedum vaxi ur 30% i ad
minnsta kosti 66% af allri borgarbygg6inni." Minnt er a ad markmi6i6 lytur ekki eingongu ad
bvi ad fjolga ibudum a "midlasgum" svaedum, heldur einnig bvi ad efla og staekka
armenningssamgongukerfid og fjolga beim svasdum sem geta talist "midlasg"
(samongumidud). Ennfremur byrfti ad koma fram ad med samgongubotum geti skapast
forsendur um skilgreiningu nyrra kjarna og pa hvort slikt kalladi a breytingu a
svasdisskipulaginu (sja fyrirvara um kjarna a korti 11, bis. 78-79).

2. 1 Ijosi abendinga Skipulagsstofnunar um fjolda ibiida i landskjarna og meint misrasmi milli
adalskipulags og svaedisskipulags"1, barf ad skoda aaetladan fjolda ibuda i landskjarna og meta
hvort astaeda er til ad skerpa almennt a skilgreiningum kjarna'v, einkum landskjarnans i
samspili vid hverfishlutakjarna, sbr. kort 2, tafia 3 og ordalagid i toflu 1/2 um "brengri
skilgreiningu lands- og svaedisskjarna". Sja einnig ytri afmorkun a landskjarna og
svajdiskjarna a skematisku korti a bis. 5. Einnig barf ad skyra betur hvernig
hverfishlutakjarnar i Reykjavik reiknast inni toflu 1/toflu 2.

3. Skoda barf hvort baeta eigi fyrirvara vid toflu 1/2 um endurskodun talnavidmida, ef uppfaerd
mannfjoldaspa felur i ser verulegar breytingar a forsendum um ibudaborf eda fjolgun starfa
(sbr. akvasdi 1.1.5). Einnig barf ad vera skyrt hvort reglulega uppfaerdar mannfjoldaspar,
vegna prounaraaetlana seu til skemmri eda lengri tima eda hvort tveggja.

4. Einnig er bent a eftirfarandi atridi sem koma fram i tilldgunni:

a. A korti 2, bis. 29 (sja einnig kort 7, 8 og 11), sem synir vaxtarmork og kjarna, er
Grundarhverfi synt sem borgarbyggd 2012 an vaxtarmarka. Skoda barf hvernig beri ad
tulka betta, sbr. akvasdi AR2010-2030 um staekkun hverfisins.

b. A korti 6, bis. 56, er synd haspennulina um Heidmork (Hamraneslina). Minnt er a ad
stefnt er ad pvi ad leggja af umrasdda linu, sbr. Adalskipulag Reykjavikur 2010-2030.

c. Takn um Gra?na trefilinn 33tti ad syna med skematiskum haetti um Esjuhlidar a
Kjalarnesi allt ad morkum Kjosarhrepps, sbr. AR2010-2030, a korti 7, bis. 61. Bins
vaeri edlilegt ad syna svaedi fyrir natturu og litivist i legu graena trefilsins a Kjalarnesi,
a korti 11, bis. 78-79.

Haraldur Sigurdsson

' Sva;8isskipulagi6 a ekki a8 standa i vegi fyrir bvf ad ibudum f kjomum verdi fjolgad a kostnad ibiida a samgongumidudum brounarsvaedum
og odrum sidur mida;gum svasdum, se Jmd nidurstadan i adalskipulagsvinnu a6 slikt se forsvaranlegt utfra umhverfis- og umferdarpattum.
" Petta veltur audvitad a tulkun a bvi hvad feist i leidbeinandi vidmidum. Sja athugasemd i athugun Skipulagstofhunar um fjolda ibuda i
landskjarna og meint misraemi milli tillogu ad svasdisskipulagi og Adalskipulags Reykjavikur 2010-2030.
111 Sja athugasemd i athugun Skipulagstofhunar (bis. 3) ,dagsett 12. desember 2014.
'v Ekki er ad sja ad kjarnar seu skilgreindir med itarlegri haetti i fylgirit 7, eins og visad er til a bis. 30.

bis. 2
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Hrafnkell Á. Proppé

From: Bjarki Jóhannesson <bjarki@hafnarfjordur.is>

Sent: 6. febrúar 2015 11:59

To: Hrafnkell Á. Proppé

Subject: FW: athugasemdir vegna svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins

Attachments: Capture.PNG; Vatnsvernd heildarendurskoðun.pdf

One: -1

Sæll Hrafnkell 
Ég óska hér með eftir að eftirfarandi verði skráð sem athugasemdir Hafnarfjarðar við svæðisskipulag 
höfuðborgarsvæðisins. Svæðisskipulagið í heild verður síðan á fundi á þriðjudaginn. 
 
Meðfylgjandi er athugasemd Umhverfis- og framkvæmdaráðs Hafnarfjarðar frá 22.10.2014:  

1202052 - Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, vatnsvernd, heildarendurskoðun. 

Lagt fram minnisblað frá Veitustjóra um heildarendurskoðun vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu. 

  

Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir minnisblað um heildarendurskoðun vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu. 
 
Umhverfis og framkvæmdaráð Hafnarfjarðar vill árétta mikilvægi þess að við heildarendurskoðun á vatnsvernd á 
höfuðborgarsvæðinu sé litið til bættrar nýtingar á núverandi vatnsbólum höfuðborgarsvæðisins og skoða heildstætt 
vatnstöku og þær mismundandi aðstæður sem sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins búa við. 
 
Þá gerir ráðið athugasemdir við að í skýrslunni eru engin ný svæði í nágrenni höfuðborgarinnar tekin frá undir 
vatnsvernd og ekki liggur fyrir nein áætlun um uppbyggingu framtíðarvatnsbóla eða varavatnsbóla fyrir svæðið í 
heild. 

 
Minnisblaðið er hér í viðhengi sem pdf skjal. 
 
Skipulags- og byggignarráð tók undir þetta á fundi 19.11.2014: 
„Skipulags- og byggingarráð tekur undir bókun umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 5. nóvember 2014 og áréttar að 
ekki er ásættanlegt að auka gæði eins sveitarfélags á kostnað annars og það samræmist ekki hugmyndafræði 
svæðisskipulagsins.“ 
 
PNG-skjalið er síðan samþykkt Skipulags- og byggingarráðs frá 16.12.2014. 
Kveðja, 
--------------------------------------------------- 
Dr. Bjarki Jóhannesson 
Sviðsstjóri/skipulags- og byggingarfulltrúi 
Hafnarfjarðar 
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Nokkrar athugasemdir við tillögur um heildarendurskoðun vatnsverndar á 

höfuðborgarsvæði 

 

Inngangur: Að beiðni umhverfis- og framkvæmdaráðs Hafnarfjarðar hef ég farið yfir þær 

tillögur sem settar eru fram í skýrslunni „Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu. Greinargerð um 

heildarendurskoðun – Tillaga – júlí 2014.“ Skýrslan er unnin af verkfræðistofunni Vatnaskil að 

beiðni Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæði (SSH) en yfirstjórn verksins var í höndum 

sérstaks stýrihóps en í honum áttu sæti fulltrúar sveitarfélagana.  

Við lestur skýrslunnar sem er alls 173 bls, verður strax ljóst að um er að ræða vandað og 

þarft verk sem að sett er fram á greinargóðan og skipulegan hátt. Sérstaklega er þakkarvert 

hvað myndaskrá og efnisyfirlit er ítarlegt en einnig er að finna orðskýringar sem eru 

mikilvægar, þar sem að hér er um að ræða texta þar sem raunvísindum er beitt til þess að 

færa almennum lesendum upplýsingar sem hann þarf svo að nota til þess að mynda sér 

skoðun á efninu og afleiðingum þeirra ákvarðana sem að teknar eru á grundvelli skýrslunnar.  

Skipulagstillagan: Skýrslan, sem nú (lok október 2014) er orðin að skipulagstillögu, inniheldur 

einnig „Samþykkt  um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, 

Reykjavíkur, Seltjarnarnesbæjar, Kópavogs, Garðabæjar og Hafnarfjarðar.“ Þessari samþykkt 

er ætlað að leysa af hólmi samþykkt nr. 636/1997. Tillaga að nýrri samþykkt verður sem sagt 

hluti skipulagstillögunnar. Verði tillaga skýrslunnar í heild samþykkt þá verður ekki lengur 

sérstakt skipulag vatnsverndar heldur verður afmörkun vatnsverndar og samþykktin 

(eftirfylgni og dagleg umönnun) að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðis ef marka má inngang 

skýrslunnar. Hvort þetta fyrirkomulag er líklegt til farsældar er umhugsunarefni fyrir 

sveitarstjórnarfólk.  

Markmið: Markmið endurskoðunarinnar eru reifuð snemma í skýrslunni. Enginn ágreiningur 

er um að stefna skuli að verndun grunnvatns og landsvæða sem að eru nauðsynleg til þess 

að svo megi verða um langa framtíð. Hinsvegar villist inn í umræðuna undarleg setning, 

nefnilega; ...er haft að leiðarljósi að vernda til framtíðar aðgengi að hreinu grunnvatni sem 

ekki þarfnast sérstakrar meðhöndlunar gagnvart neyslu....tilv. lýkur. Þessi einkennilega 

einfalda setning kemur einnig fyrir í kafla 7.3 en hún er þar í 2. grein samþykktar um 

verndarsvæði vatnsbóla. Ástæðan fyrir þessari setningu liggur fyrir og varðar Hafnarfjörð 
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alveg sérstaklega. Það er hinsvegar dálítið verk að setja sig inn í það mál. Til þess að þetta 

verði ljóst þarf að lesa eftirfarandi texta vandlega: 

Vatnsöflun Reykjavíkur: Reykjavíkurborg hefur um langt skeið vanrækt að þróa og aðlaga 

vatnsöflun höfuðborgarinnar að byggða- og samgönguþróunn. Þá hefur Reykjavíkurborg 

beinlínis stefnt skipulagsfyrirætlunum sínum inn að áhrifasvæðum vatnsbólanna þriggja, 

Gvendarbrunna, Jaðars og Myllulækjar og aukið þar með þrýsting á þau. Skipulagsþarfir 

Kópavogs hafa líka haft þessi áhrif. Hvað snertir Reykjavíkurborg þá eru aðeins eftir 

Vatnsendakrikar sem sæmilega örugg vatnsból fyrir höfuðborgina. Þar er Kópavogur einnig 

með vatnsöflun fyrir Kópavog og Garðabæ. 

Hlákuáætlun Reykjavíkurborgar: Um langt skeið hefur Reykjavíkurborg, að vetrarlagi, sett í 

gildi svokallaða „hlákuáætlun“ en hún er til komin vegna þess að við rigningu og 

miðsvetrarhlákur á vatnasviði Gvendarbrunna fer fjöldi jarðvegsbaktería í vatninu yfir 

ásættanleg mörk. Þetta eru reyndar ekki hættulegar bakteríur en tilvist þeirra sannar svo 

ekki verður um villst, að bein áhrif eru á vatnið frá yfirborði jarðar. Með öðrum orðum, þá 

eru þessi vatnsból Reykjavíkurborgar viðkvæm fyrir mengandi efnum á yfirborði. Þetta er 

sérstaklega bagalegt í leysingum og flóðum en þá er mest hætta á að yfirborðsvatn samlagist 

grunnvatni (krossmengun)og komist inn í vatnsbólin og mengi vatnið. Eftir því sem mannvist 

er meiri þeim mun meiri er mengunarhættan. Þess vegna hefur Reykjavíkurborg sótt um að 

fá að dæla öllu sínu vatni úr Vatnsendakrikum í Heiðmörk á meðan að hlákan varir, en það 

hefur aftur áhrif á vatnsöflun Hafnarfjarðar.  

Meðhöndlað drykkjavatn: Í vatnsbólum Reykjavíkur, Gvendarbrunnum, Jaðri og Myllulæk, 

eru bundnir ótaldir milljarðar króna. Til þess að drepa bakteríur í vatninu úr þessum 

vatnsbólum eru til sáraeinfaldar og ódýrar tæknilegar lausnir og það er álit Vatnsveitu 

Hafnarfjarðar að í stað þess að dæla vatni óhóflega úr Vatnsendakrikum, -vatni sem að 

Hafnarfjörður hefur haft sjálfrennandi, þá geti Reykjavíkurborg einfaldlega meðhöndlað 

(hreinsað) sitt vatn og axlað þar með ábyrgð á sínum eigin skipulagsákvörðunum í stað þess 

að seilast í vatn sem að nágrannar þeirra hafa haft sjálfrennandi í tæplega heila öld og 

kappkostað að vernda. 

Sjálfrennandi vatn fyrir 28.000 íbúa og iðnað í Hafnarfirði er í húfi en þessa hagsmuni  þarf að 

vega, skoða og bera saman við einfaldan vatnshreinsibúnað í vatnsbólum Reykjavíkur. 

Með því að þvæla þessu atriði inn í skipulagstillögu er verið að gjaldfella þá góðu vinnu sem 

að annars felst í skýrslunni og endurskoðun vatnsverndar á höfuðborgarsvæði. 

Aðalatriðið er auðvitað að fólk og iðnaður fái hreint og gerlafrítt vatn á viðráðanlegu verði og 

geti treyst því,  í stað þess að gera “ómeðhöndlað drykkjarvatn” að einhverju yfirmarkmiði 

sem yfirskyggi allt annað. Það er sannast sagna líka ef til vill dálítið varasamt að treysta því að 

vatn úr Gvendarbrunnum og Jaðri verði alltaf gerlafrítt að sumarlagi. 
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Nýr markmiðskafli:  Tillaga um nýtt orðalag í kafla 1.1. Á höfuðborgarsvæðinu verði þess 

vandlega gætt að íbúar, iðnaður og þjónusta búi við heilnæmt vatn og hagkvæma 

neysluvatnsöflun. Þá verði markvisst stefnt að því að vatnsöflun verði án utanaðkomandi 

orku eins og frekast er mögulegt. Vatnsöflun verði eins sjálfbær og kostur er.  

Fjárfestingar í vatnsbólum, aðveitum og miðlunarmannvirkjum á höfuðborgarsvæði verði 

nýttar áfram eins og mögulegt er og gerðar áætlanir um miðlun neysluvatns á milli 

sveitarfélaga ef hættuástand skapast. Verndun vatnsbóla og neysluvatnsauðlindarinnar verði 

sameiginlegt viðfangsefni og verndun hennar og nýting markviss.   Stefnt verði að bættri 

nýtingu og meðferð neysluvatns innan höfuðborgarsvæðis ásamt aukinni samvinnu í rekstri 

vatnsveitna á höfuðborgarsvæði. 

Kafli 2. Forsendur: Í kaflanum um lagaumhverfi er fjallað um nýleg lög um stjórn vatnamála 

(lög nr. 36/2011) en þar kemur ma. fram að lögunum sé beinlínis ætlað að stuðla að 

sjálfbærri nýtingu vatns.  

Til umhugsunar: Það vekur óneitanlega athygli að í skýrslu þeirri sem hér er til umræðu og er 

nú skipulagstillga, er viðfangsefnið (vatnsöflun – en vatnsvernd er hluti hennar) etv. ekki 

skoðað nægjanlega heildstætt. Kostir samvinnu og verkaskiptingar á milli sveitarfélaganna 

eru ekki skoðaðir eða nefndir á nafn og nýting og meðferð vatnsins er ekki skoðuð 

heildstætt. Raunsæ framtíðarsýn er lítil sem engin og ráðstafanir og viðbrögð við hættum 

liggja á milli hluta.  

Mikilvægt er að ástunda fullt samráð við vatnsveitur á svæðinu enda eru það þær sem að 

hafa lagt grunn að því að hægt er að takast á við þetta viðfangsefni á faglegan hátt. Í því 

samhengi nægir að minna á að Vatnsveita Reykjavíkur kostaði og byggði upp það reiknilíkan 

sem að Verkfræðistofan Vatnaskil notar nú til þess að leggja til ákvörðun á mörkum 

vatnsverndarsvæða og það reiknilíkan byggir á mælingum og rannsóknum á grunnvatni sem 

að gerðar voru mögulegar með borunum á rannsóknarborholum. Ólíklegt er að aðrir aðilar, 

svo sem heilbrigðiseftirlit eða sveitarfélög sem að ekki afla vatns sjálf, hefðu nokkurntíma 

ráðist í slíka grundvallarvinnu. Vatnsöflun, flutningur, miðlun og dreifing vatns er hlutverk og 

á ábyrgð vatnsveitna. Þann dag sem neysluvatn spillist þá verður það vandamál og 

úrlausnarefni viðkomandi vatnsveitu – fyrst og fremst. Það er því óeðlilegt að samráð skyldi 

ekki haft við vatnsveitur í aðdraganda skýrslugerðarinnar. 

 

 



Umsögn Hafnarfjarðar um auglýsta tillögu að Svæðisskipulagi Höfuðborgarsvæðisins. 

Umsögnin var samþykkt í Skipulags- og byggingarráði Hafnarfjarðar 10.02.2015. 

Skipulags- og byggingarráð gerir athugasemd við atriði sem snúa að vatnsvernd sbr. athugsemd sem 

samþykkt var á fundi Umhverfis- og framkvæmdaráðs 22.10.2014 og Skipulags- og byggingarráðs 

19.11.2014 og sent sem athugasemd við skipulag vatnsverndar.  

Þá áréttar Skipulags- og byggingarráð mikilvægi þess að tryggð sé tenging Ofanbyggðavegar við 

Reykjanesbraut og Álftanesveg eða austar, sbr. texta undir markmiði 2.4: "tenging Reykjanesbrautar 

ofan byggðar á sunnanverðu höfuðborgarsvæðinu til að beina fjarumferð framhjá gatnakerfi 

bæjarins, þ.e. nýjar útfærslur meginstofnvega eins og þeir eru í dag, verða áfram til skoðunar og ekki 

útilokaðar í aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaga." 

Þá áréttar Skipulags- og byggingarráð mikilvægi samfellds göngu- og hjólreiðastíganets á 

höfuðborgarsvæðinu sbr. texta undir markmiði 2.3: "Stofnleiðir göngu og hjólreiða eiga að tengja allt 

þéttbýli höfuðborgarsvæðisins saman og auðvelda notkun virkra ferðamáta." 

 

Að öðru leyti vísar Skipulags- og byggingarráð til umsagnar um tillögu til auglýsingar frá 9.9.2014: 

Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar fagnar þeirri vinnu sem lögð hefur verið í að vinna vistvænt 

svæðisskipulag fyrir samkeppnishæft höfuðborgarsvæði, ásamt þeirri samstöðu sem ríkt hefur milli 

sveitarfélaganna.  

Skipulags- og byggingarráð áskilur sér rétt til þess að gera athugasemdir á síðari stigum málsins. 



 

 

 

 

 

Athugasemdir einstaka landeigenda 
 Eigendur jarðarinnar Selskarðs með bréfi 28. janúar 2015 

 Þorbergsson og Loftsdóttir sf. f.h. eiganda jarðarinnar Vatnsenda með bréfi 2. febrúar 2015 

 



Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 
Hr. Hrafnkell Proppé, svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins, 
Hamraborg 9, 
200 Kópavogi.          ssh@ssh.is 
 
 

Reykjavík, 14. janúar 2015. 
 
Auglýsing um tillögu að nýju svæðisskipulagi-höfuðborgarsvæðið 2040. 
 
 

Vísað er í auglýsingu í Fréttablaðinu, 13. desember 2014. 
 

Við undirritaðir vísum í bréf til samtakanna, dags. 3. apríl 2014 og 22. nóvember 2014, ásamt 
fylgiskjölum og það sem þar kemur fram um eignarréttindi jarðarinnar Selskarðs. 
 

Við viljum vekja athygli aðila hjá Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu á því, að 
eigendur jarðarinnar Selskarðs, sem tiltölulegir eignaraðilar m.a. að grunnvatnsvæðum, eru 
meiri hagsmunaaðilar heldur en margir þeir aðilar sem samtökin virðast hafa samráð við.  
 

Farið er fram á að eignarréttindi jarðarinnar Selskarðs verði virt af samtökunum og að haft 
verði samráð við eigendur jarðarinnar, sem eru þinglýstir og löglegir landeigendur og eigendur 
landsréttinda, vegna ákvarðana um skipulag, friðun og vatnsvernd á svæðum í eigu Selskarðs. 
 

Virðingarfyllst, 
fyrir hönd eigenda lögbýlisins og jarðarinnar Selskarðs 

 
 
 

Jón Lárusson,    Björn Erlendsson, 
  Kleppsvegi 18, 105 Reykjavík, s. 869 6719.         Aðallandi 15, 108 Reykjavík, s. 553 1721. 

jon.larusson@reykjavik.is         bjorn.erlends@gmail.com 
 
 
 

Afrit:   Orkustofnun,  
Skúli Thoroddsen, lögfræðingur, 
skuli@os.is 
 
Skipulagsstofnun ríkisins, 
Ásdís Hlökk Theódórsdóttir, skipulagsstjóri, 

 asdishlokk@skipulagsstofnun.is 
 
 Umhverfisráðuneytið, 
 Sigrún Magnúsdóttir, umhverfisráðherra, 
 postur@uar.is  sigrun.magnusdottir@uar.is 
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Athugasemdir lóðaeiganda á Seltjarnarnesi  
 Lóðaeigendur við Sæbraut 5 með bréfi dags 27. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Hrólfsskálavör 12 með tölvubréfi dags 27. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Sæbraut 15 með tölvubréfi dags 27. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Sæbraut 11 með tölvubréfi dags 27. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Hamarsgötu 2 með bréfi dags 28. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Sæbraut 1 með bréfi dags 28. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Sæbraut 17 með tölvubréfi dags 28. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Sæbraut 7 með tölvubréfi dags 28. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Sæbraut 13 með tölvubréfi dags 28. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Hrólfsskálavör 2 með tölvubréfi dags 29. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Sæbraut 3 með bréfi dags 29. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Nesveg 105 með tölvubréfi dags 30. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Nesveg 107 með tölvubréfi dags 30. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Tjarnarstíg 14 með tölvubréfi dags 30. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Hrólfsskálavör 10 með tölvubréfi dags 31. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Sæbraut 9 með tölvubréfi dags 31. janúar 2015 

 Lóðaeigendur við Steinavör 2 með bréfi dags 1. febrúar 2015 

 Lóðaeigendur við Steinavör 4 með bréfi dags 1. febrúar 2015 

 Lóðaeigendur við Steinavör 6 með bréfi dags 1. febrúar 2015 

 Lóðaeigendur við Tjarnarstíg 14 með tölvubréfi dags 1. febrúar 2015 

 JP lögmenn f.h. lóðaeiganda við Tjarnarstíg 20 og 22 og Hamarsgötu 4 með bréfi dags 1. febrúar 

2015 

 Lóðaeigendur við Lambastaðabraut 14 með bréfi dags 1. febrúar 2015 

 Cato lögmenn f.h. lóðaeiganda við Steinavör 10 með tölvubréfi dags 2. febrúar 2015 

 Lóðaeigendur við Nesveg 103 með bréfi dags 2. febrúar 2015 

 Lóðaeigendur við Nesveg 121 með bréfi dags 2. febrúar 2015 

 Lóðaeigendur við Selbraut 86 með bréfi dags 2. febrúar 2015 

 Lóðaeigendur við Tjarnarstíg 10 með bréfi dags 2. febrúar 2015 

 Lóðaeigendur  við Tjarnarstíg 16-18 með bréfi dags 2. febrúar 2015 

 







Samtok sveitarfelaga a hofu3borgarsvae8inu,
Hamraborg 9,
200 Kopavogi.

Seltjarnarnesi 27. januar2015.

Efni. Athugasemdir vid auglysta tillogu ad svaedisskipulagi hofudborgarsvaedisins.

Eg undirrituS, Halla Johannsdottir, eigandi fasteignarinnar nr. 5 vi5 Sasbraut a Seltjarnarnesi geri
alvarlegar athugasemdir vid tillogu a3 sva^disskipulagi hofu6borgarsva?6isins sem auglyst hefur veri3
skv. 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat aaetlana nr. 105/2006. Eg
krefst bess a5 strandstigur sem syndur er i svasSisskipulagstillogunni yfir eignarl63 mina, milli hiiss
og sjavar, ver3i felldur brott.

Samkvaemt skipulagslogum nr. 123/2010 er svseSisskipulag skipulagsaastlun tveggja e5a fleiri
sveitarfelaga par sem sett er fram sameiginleg stefna beirra um bygg3abroun og ba bastti landnotkunar
sem borf er talin a a8 samraema vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaSeigandi sveitarfelaga. M er
kve3i3 a um i logunum a6 vi3 ger3 adalskipulags skuli byggt a sva?3isskipulagi liggi pad fyrir.
Sveitarfelogin sem standa a3 svaedisskipulagi hofu3borgarsvae3isins hafa me3 samkomulagi fra 24.
agiist 2012 skuldbundiS sig til a3 umgangast sta3fest svae3isskipulag af festu og vir8ingu. I
samkomulaginu segir a3 vi3 ger3 a3alskipulags aSildarsveitarfelaganna og endurskodun beirra skuli
byggja a stefnumorkun svae3isskipulagsins. Af pessu ver3ur ra3id a3 svae3isskipulagi3 se a3 flestu
leyti bindandi fyrir hluta3eigandi sveitarfelog og a3 framti'3arskipulag hvers sveitarfelags ver3i byggt
a sv333isskipulaginu.

Samkvajmt sva?3isskipulagstill6gunni, greinargerS sem fylgir tillogunni og pemakorti, kort 7, nattura
og utivist er gert ra3 fyrir strandstig yfir eignar!63 mina milli huss og sjavar. Framsetning
strandstigarins me3 pessum hastti ryrir verulega ver3ma?ti fasteignar minnar og gengur i berhogg vi3
samninga sem ger3ir hafa veri3 vi3 basjarstjorn Seltjarnarnesbasjar.

I>a3 er sko3un min a3 svasdisskipulagsnefhdin hafi sni3gengi3 akv333i stjomsyslulaga nr. 37/1993 vi3
undirbiining, framsetningu og auglysingu sva33isskipulagstillogunnar. Samkvasmt 13. gr. laganna skal
a3ili mals eiga pess kost a3 tja sig um efni mals a3ur en stjornvald tekur akvor3un i pvi. Samkvaemt
14. gr. stjornsyslulaganna skal stjornvald, eigi a3ili mals rett a a3 tja sig um efni pess, svo fljott sem
vi3 ver3ur komi3, vekja athygli a3ila a bvi a3 mal bans se til me3fer3ar. t>essi regla, andmaslareglan,
er ein af meginreglum stjornsyslurettarins og eru rikar krofur ger3ar til stjornvalds a3 vir3a bessa
grundvallarreglu begar mal snertir stjornarskrarvarin rettindi s.s. fri3helgi eignarrettar, b.m.t. a3 a3ili
hafi att bess kost a3 tja sig um mal a3ur en akvor3un er tekin i bvi. Sva;3isskipulagsnefndinni og/e3a
bajjarstjorn Seltjarnarnesbaijar bar a3 tilkynna mer me3 formlegum hastti a3 veri3 vaeri a3 undirbiia og
auglysa tillogu a3 svaj3isskipulagi sem sker3ir eignarrettindi min sem varin eru af 72. gr.
stjornarskrarinnar. Me3 pvi a3 sni3ganga pessi rettindi min er sva33isskipulagstillagan marklaus a3
bvi er tekur til framsetningar strandstigs um 163 mina.

M er Ijost a3 sva33isskipulagsnefndin hefur vi3 ger3 tillogunnar ekki virt pa skuldbindandi samninga
sem ger3ir hafa verid vi3 baejarstjorn Seltjarnarnesbaejar og skal af bvi tilefni bent a eftirfarandi:

• Hinn 18. febniar 1974 ger3u Seltjarnarneshreppur og Landsbanki Islands me3 ser samning
um 163ir a Melhusatuni og tok baerinn a3 ser a3 gera 163irnar byggingarhajfar. Umra;ddar



166ir eru vid Sasbraut, Selbraut og Solbraut. I 1. gr. samkomulagsins segir. „ Uppdrdttur og
mcelingar Forverks hf. eru sampykkt med peirri breytingu ad dcetladur stigur med sjofellur
nidur ogjjorurettindi tilheyra sjdvarlodum. "

• Hinn 15. agust 1997 gerdu 166areigendur vi6 Saebraut, Hamarsgotu 2, Selbraut 84 og 86
annars vegar og Seltjarnarnesbajr bins vegar samkomulag um gerd sjovarnargards. 1
samkomulaginu segir i H6 1. ,,Umrceddar lodir eru einingarlodir par sem fjorurettindi
jylgja og hefur Seltjarnarnesbcer fallid frd acetlun um gongustig med strondinni samanber
samning milli sveitarstjora Seltjarnarness og Landsbanka Islands frd 18. februar 1974 og i
samrcemi vid vilja nuverandi lodareigenda. " L63areigendur binglystu yfirlysingu 17. mars
1999 a grundvelli bessa samkomulags bar sem fram kemur ad Seltjarnanesbasr hafi fallid fra
ger6 gongustigs iyrir ofangreindum 165um.

Me5 visan til bessara samninga var svasdisskipulagsnefndinni me5 ollu oheimilt ad setja fram og
auglysa svaadisskipulagstillogu sem gengur pvert a gerda samninga. Samningarnir eru enn fremur
skuldbindandi fyrir baejarstjorn Seltjarnarnesbayar og er henni med ollu oheimilt ad standa ad gerd
tiiiogu sem gengur freklega a gerda samninga og eignarrett minn.

Ad lokum bykir mer rett ad vekja athygli hlutadaeigandi a medalhofsreglu stjornsyslulaganna sem
kvedur a um ad stjornvald skuli bvi adeins taka ibyngjandi akvordun begar logmaetu markmidi, sem
ad er stefnt, verdur ekki nad med odru og vasgara moti. Skal bess gaett ad ekki se farid strangar i
sakirnar en naudsyn ber til. Ollum ma vera Ijost ad tryggja ma umferd gangandi vegfarenda um
Seltjarnarnes an bess ad bad se gert med bvi ad brjota gerda samninga og fara yfir eignarlod mina.

I Ijosi alls bess sem ad framan greinir er krafa min um ad strandstigur milli huss mins og sjavar sem
syndur er i tillogu ad sva;disskipulagi verdi felldur brott.

Virdingarfyllst.

Halla Johannsaottir eigandi Sasbrautar nr. 5, Seltjarnarnesi

Afrit:
Basjarstjorn Seltjarnarnesbasjar.







Samtok sveitarfelaga a hofu3borgarsvas3inu,
Hamraborg 9,
200 Kopavogi.

Seltjarnarnesi 27. janiiar2015.

Efni. Athugasemdir vi5 auglysta tillogu ad svaedisskipulagi hofudborgarsvaedisins.

Vi3 undirritud, Asa Helga Olafsdottir og Benedikt Sigur6sson, eigendur fasteignarinnar nr. 15 vi6
Saebraut a Seltjarnarnesi gerum alvarlegar athugasemdir vi3 tillogu a3 svae3isskipulagi
h6fu3borgarsvas3isins sem auglyst hefur veri3 skv. 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga
um umhverfismat aaetlana nr. 105/2006. Krefjumst vi3 pess a3 strandstigur sem syndur er i
svas3isskipulagstillogunni yfir eignar!63 okkar, milli huss og sjavar, verdi felldur brott.

Samkvasmt skipulagslogum nr. 123/2010 er svasSisskipulag skipulagsaastlun tveggja e3a fleiri
sveitarfelaga par sem sett er fram sameiginleg sterna peirra um bygg3abroun og ba bastti landnotkunar
sem borf er talin a a3 samrasma vegna sameiginlegra hagsmuna hluta3eigandi sveitarfelaga. M er
kve3i8 a um i logunum a3 vi3 ger3 a3alskipulags skuli byggt a svas3isskipulagi liggi pa3 fyrir.
Sveitarfelogin sem standa a3 sva?3isskipulagi h6fu3borgarsvas5isins hafa me3 samkomulagi fra 24.
agiist 2012 skuldbundi3 sig til a3 umgangast sta3fest svas3isskipulag af festu og vir3ingu. I
samkomulaginu segir a3 vi3 ger3 a3alskipulags a3ildarsveitarfelaganna og endursko3un peirra skuli
byggja a stefhumorkun svae3isskipulagsins. Af pessu ver3ur ra5i3 a3 svas3isskipulagi5 se a3 flestu
leyti bindandi fyrir hluta3eigandi sveitarfelog og a3 framti3arskipulag hvers sveitarfelags ver3i byggt
a svasSisskipulaginu.

Samkvasmt svas3isskipulagstill6gunni, greinarger3 sem fylgir tillogunni og pemakorti, kort 7, nattura
og utivist er gert ra3 fyrir strandstig yfir eignar!63 okkar milli huss og sjavar. Framsetning
strandstigarins me3 pessum hastti ryrir verulega verSmasti fasteignar okkar og gengur i berhogg vi3
samninga sem ger3ir hafa veri3 vi3 basjarstjorn Seltjarnarnesbasjar.

I>a3 er sko3un okkar a3 svas3isskipulagsnefndin hafi sni3gengi3 akvas3i stjornsyslulaga nr. 37/1993
vi3 undirblining, framsetningu og auglysingu svas3isskipulagstillogunnar. Samkvasmt 13. gr. laganna
skal a3ili mals eiga pess kost a3 tja sig um efni mals a3ur en stjornvald tekur akvor3un i pvi.
Samkvasmt 14. gr. stjornsyslulaganna skal stjornvald, eigi a3ili mals rett a a3 tja sig um efni pess, svo
fijott sem vi3 verdur komiS, vekja athygli a3ila a pvi a3 mal hans se til me3fer3ar. I>essi regla,
andmaslareglan, er ein af meginreglum stjornsyslurettarins og eru rikar krofur gerdar til stjornvalds a3
vir3a bessa grundvallarreglu pegar mal snertir stjornarskrarvarin rettindi s.s. fri3helgi eignarrettar,
b.m.t. a3 a3ili hafi art pess kost a3 tja sig um mal a3ur en akvor3un er tekin i pvi.
Svas3isskipulagsnefndinni og/e3a basjarstjorn Seltjarnarnesbasjar bar a3 tilkynna okkur me3
formlegum hastti a3 veri3 vaeri a3 undirbiia og auglysa tillogu a3 svas3isskipulagi sem sker3ir
eignarrettindi okkar sem varin eru af 72. gr. stjornarskrarinnar. Me3 pvi a3 sni3ganga pessi rettindi
okkar er svae3isskipulagstillagan marklaus a3 pvi er tekur til framsetningar strandstigs um 163 okkar.

I>a er Ijost a3 svae3isskipulagsnefndin hefur vi3 ger3 tillogunnar ekki virt pa skuldbindandi samninga
sem ger3ir hafa veri3 vi3 basjarstjorn Seltjarnarnesbasjar og skal af pvi tilefhi bent a eftirfarandi:

• Hinn 18. februar 1974 ger3u Seltjarnarneshreppur og Landsbanki Islands me3 ser samning
um 163ir a Melhiisatuni og tok basrinn a3 ser a3 gera 163irnar byggingarhasfar. Umrasddar



166ir eru vi6 Ssbraut, Selbraut og Solbraut. I 1. gr. samkomulagsins segir. „ Uppdrdttur og
mcelingar Forverks hf. eru sampykkt med peirri breytingu ad dcetladw stigur med sjofellur
nidur ogjjorurettindi tilheyra sjdvarlodum. "

• Hinn 15. agust 1997 gerQu 166areigendur vi6 Saebraut, Hamarsgotu 2, Selbraut 84 og 86
annars vegar og Seltjarnarnesbasr bins vegar samkomulag um ger6 sjovarnargards. I
samkomulaginu segir i Ii6 1. „ Umrceddar lodir eru einingarlodir par sem jjorurettindi
fylgja og hefur Seltjarnarnesbcer fallid fra dcetlun um gongustig med strondinni samanber
samning milli sveitarstjora Seltjarnarness og Landsbanka Islands fra 18. februar 1974 og i
samrcemi vid vilja nuverandi lodareigenda. " L66areigendur binglystu yfirlysingu 17. mars
1999 a grundvelli bessa samkomulags bar sem fram kemur a6 Seltjarnanesbaer hafi falli6 fra
ger6 gongustigs fyrir ofangreindum 166um.

Me6 visan til bessara samninga var svaeSisskipulagsnefhdinni me6 ollu oheimilt a6 setja fram og
auglysa svasfiisskipulagstillogu sem gengur pvert a gerSa samninga. Samningarnir eru enn fremur
skuldbindandi fyrir bayarstjorn Seltjarnarnesbasjar og er henni meS ollu oheimilt a6 standa aS gerd
tillogu sem gengur freklega a ger6a samninga og eignarrett okkar.

A6 lokum bykir okkur rett a5 vekja athygli hluta6aeigandi a me6alhofsreglu stjornsyslulaganna sem
kvedur a um a6 stjornvald skuli bvi a6eins taka ibyngjandi akvor5un begar logmstu markmi6i, sem
a6 er stefnt, verdur ekki na5 me3 65ru og vaegara moti. Skal bess gaett a6 ekki se fari6 strangar i
sakirnar en nau3syn ber til. Ollum ma vera Ijost a5 tryggja ma umfer6 gangandi vegfarenda um
Seltjarnarnes an bess a5 ba6 se gert me9 bvi a6 brjota ger8a samninga og fara yfir eignarl66 okkar.

I Ijosi alls bess sem a6 framan greinir er krafa okkar um a6 strandstigur milli huss okkar og sjavar sem
syndur er i tillogu a5 svasdisskipulagi ver5i felldur brott.

Vir8ingarfyllst.

Asa Helga Olafsdottir Benedikt Sigur6sson

Afrit:
Basjarstjorn Seltjarnarnesbaejar.



SvaeSisskipulagsnefnd hofudborgarsvaedisins

Samtok sveitarfelaga a hofudborgarsvaeSinu (SSH)

Hamraborg 9, Kopavogi

28.01.2015

Fra eigendum Hamarsgotu 2. 170 Seltjarnarnes

Athugasemdir vegna strandstigs a Seltjarnarnesi i tillogu ad
nyju svaedisskipulagi fyrir hdfudborgarsvaedid

f tillogu ad nyju svaedisskipulagi fyrir hofudborgarsvaediS er lagt til ad
stigur vercJi lagdur a strandlengju Seltjarnarnesbaejar vi(5 Skerjafjord, i
Lambastada- og Melshusahverfi. Vid bessa tillogugerci hefur ekki veri<5
gaett ad sogulegum og natturufarslegum aSstaedum a pessu svaedi.

Framsetning pessara tillagna a pemakortum og i texta er til pess
fallin acl gera alia umraeflu um maliQ erfida a Seltjarnarnesi.
Framsetningin by5ur upp a mismunandi tulkun og fullyrdingar
peirra sem vilja beita peim fyrir sig. Bradnaudsynlegt er ad greina
a milli strandlinu og strandstigs a pemakortum og f texta og fella
ut stiginn par sem forsendur fyrir hann eru ekki fyrir hendi. Sbr.
orcfalag greinargerQar par sem vidurkennt er ad sums stadar hangi
stfgagerS a "blabraeQi".

Sogulegar forsendur eru einkum paer, ad lodir a svaedinu eru allar
eignarlodir ut ur gomlum jarSeignum, sem synt hefur verid fram a
ad tilheyra rettindi i fjoru og til sjavar, m.a. fyrir domstolum. Auk



pess hefur Seltjarnarnesbaer i samningum stadfest petta og fallid
formlega fra hugmyndum um stig ftvigang.

Athygli vekur ad stfgur a pessum svaedum er ekki hluti af
grunnneti gongu- og reidhjolaleida a Seltjarnarnesi skv.
adalskipulagi baejarins. Liklegt er ad paer leidir muni liggja um
Nesveg med tengingu afram vid Reykjavik vid XEgisfdu og
Sorlaskjol.

Natturulegar adstaedur a svaedinu eru serstakar og aldrei hefur
verid synt fram a med rokum eda rannsoknum ad gerlegt vaeri ad
leggja par landsti'g.

Fjorustl'gur a pessum alagsstad yrdi mikid mannvirki og ekki haegt
ad aetla baejarfelagi ad ad leggja i slfka framkvaemd. Auk pess gengi
framkvaemdin gegn natturuverndarhagsmunum vid Skerjafjord
sem er a natturuverndar-aaetlun albingis eins og kunnugt er og
valda mikilli roskun a forsendum Iffnkisins sem samtvinnad er a
svaedinu og byggir a forsendum umhverfisins.

Minna ma ad fram er komin tillaga ad landsskipulagi, par sem
serstaklega er fjallad um skipulag a Haf - og strandsvaedum. f>ar
eru mikilvaegar aherslur lagdar sem taka aetti inn i myndina vid
skipulag vidkvaemra strandsvaeda.

B

Vid Hamarsgotu 2 einkennast adstaedur af eftirfarandi:

• Lodamork samkvaemt lodabladi liggja um midja fjoru, 43 m fra
gotu og er lodin 1360 fm og hafa arum saman verid greidd
fasteignagjold af henni eins og edlilegt er. Landid er eignarland.
Land undir gotu og sex metra breidan stig ad Melshusbryggju
var latid af hendi.

• Sjovarnargardur stendur innan lodarinnar, en ekki a morkum
hennar f fjoru. Petta villir um fyrir morgum um stodu mala, en
var gert til ad hlifa fjorunni. Eigendur greiddu 1/3 af kostnadi
samkvaemt pinglystum samningi vid Seltjarnarnesbae fra 15.ag.
1997, par sem baerinn fellur fra hugmyndum um stig a svaedinu.

• Adstaedur markast enn af mannvirkjum fra tima



utgerdarfelagsins Kveldulfs, bryggju og leifum hlaclins gards i
fjorunni fra um 1914 og nytur fridunar vi(5 100 ara aldurinn sem
fornminjar.

• L65 milli huss og sjovarnargards er prong og er a<5 halfu
uppfylling ad sjovarnargardi.

• Mikill munur flods og fjoru er vifl Skerjafjord ecla hatt f 5 m auk
ahrifa alagsvinds, en pa getur flo<5hae<5 orQid yfir 6 m. t»essa
gaetir sterklega a svae6inu og er einn meginpatturinn, sem taka
barf afsodu til pegar hugmyndir um fjoruframkvaemdir skjota
upp kollinum.

• Fornt hraunbelti myndar klappir f efri hluta fjoru og er
meginvornin fyrir landid. SiQan tekur vi9 fjolbreytt og Iffrfk
pangfjara, pangskogur i sjo og fjolbreytt smadyrali'f a
sjavarbotni.

t>angfjaran nedan Hamarsgotu og afram a9 Sorlaskjoli er afar
mikilvaegur hluti Iffrfkis SkerjafjarSar, baedi i sjo, a sjavarbotni,
fyrir fuglalffvid hann og fyrir manninn. t»a5 ma m.a. sja af
fjolda aedarunga sem koma yfir Skerjafjord fra Alftanesi a Iei5
vestur a Nes ffylgd foreldra. En um 3200 varppor aedarfugls
hafa veriS talin a SkerjafjarQarsvaedinu. Minna ma a ad
Kopavogur og Garclabaer hafa fri9a9 fjorurnar vi3 SkerjafjorQ til
verndar umhverfi fjorunnar og fjorulifi. Um bessar mundir
stundar Hafrannsoknarstofnun rannsoknir og fylgist med
rannsoknarreit i fjorunni ne5an Hamarsgotu 2. Itarlegurst
rannsokn a fjorusvaeclum a Seltjarnarnesi var unnin af Agnari
Ingolfssyni og fleirum og syna fram a fjolbreytni beirra og
mikilvaegi. (Sja m.a. i Natturufar a Seltjarnarnesi 1997). Einnig
hafa rannsoknir beirra Arnbors GarcJarssonar a fuglalifi a
Seltjarnarnesi mikiQ gildi.

Med vinsemd.

Helga Hronn Porhallsdottir

Stefan Bergmann

Hamarsgotu 2 170Seltjarnarnes



Samtok sveitarfelaga a hofudborgarsvaedinu,
Hamraborg 9,
200 Kopavogi.

Seltjarnarnesi 28. janiiar 2015.

Efni. Athugasemdir vid auglysta tillogu ad svaedisskipulagi hofudborgarsvaedisins.

Vid undirritud eigendur fasteignarinnar nr. 1 vi6 Saebraut a Seltjarnarnesi gerum alvarlegar
athugasemdir vid tillogu ad svasdisskipulagi hofudborgarsvaedisins sem auglyst hefur verid skv. 24.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga urn umhverfismat aastlana nr. 105/2006. Krefjumst vi6
pess ad strandstigur sem syndur er i svasdisskipulagstillogunni yfir eignar!66 okkar, milli hiiss og
sjavar, verdi felldur brott. Rok okkar eru sem her segir:

Strandlengjuna, lifriki og asynd ber ad umgangast med vanid og af virdingu. Skipulagsyfirvold hafa i
gegnum tfdina skipulagt byggd fram a sjavarbakka. bannig hefur verid brengt ad fjorum og ekki verid
gert rad fyrir svasdum til almennra nota. A storu svaedi hefur Seltjarnarnesbaer afsalad ser retti til lagn-
ingar gongustigs medfram sjo. Hefur pad verid itrekad i seinni samningum.

li bayaryfirvold nu eda i framtid ad fylgja eftir blabraedi Svsedisskipulagsins eru adeins til tveir
moguleikar til framkvasmda:

Annar er sa ad reisa mannvirki vel utan lodamarka byggdar medfram strondinni. t>ad mannvirki verd-
ur ohjakvsemilega af allt annarri stasrdargradu en sjovarnargardurinn vid Saebraut og Hamarsgotu.
Vegna agangs sjavar og mikils oldubunga, ekki sist begar sjor stendur hatt, yrdi bad mannvirki ad
vera steypt, na langt undir yfirbord strandar a pegar sjavarstada er lasgst, og na nokkra metra upp fyrir
sjavarmal a storstreymi, med mannheldum handridum eda girdingum beggja vegna. Slikt mannvirki
verdur ohemju dyrt i byggingu og vidhaldi, auk bess sem ad rask a lifriki fjorunnar og asynd yrdi
mikid. t>ad ma benda a ad sjovarnargardurinn fra 1997-8 hefur sigid verulega a sumum stodum. I>essi
leid myndi skerda verulega landgaedi lodareigenda og fridhelgi heimila, bvi stigurinn yrdi ohjakvaemi-
lega ad verda mjog har.

Hinn moguleikinn er ad taka stiginn lengra inn i landid, sem engu sfdur kallar a verulegt mannvirki ut
i fjoru. Pa barf ad taka hluta loda eignanami. Sumar lodirnar eru landlitlar sjavarmegin og va?ri stigur
og jardrask komid nasrri hiisum. I>ad bydir adeins eitt, lod og hus ryrna mikid i verdi.

Hvor leidin sem verdur farin hefur gifurlegan kostnad i for med ser fyrir Seltjarnarnesbae, ekki sist
vegna jardrasks og agangs a li'fi i fjorum og sjo nasst landi. Vekja ber athygli a bvi sem segir i grein-
argerd med nyju deiliskipulagi Melshusatuns: ,,Fuglalif er mikid fyrir landi og svcedid er solrikt og
skjolseelt i nordanattum. Fjaran fellur undir nattiirufridunarsvcedid Skerjafjordur Alftanes skv.
ndtturuverndardcetlun Alpinsis os Umhverfisstofhunar ". Auk bessa verdur mikil skerding a eignaretti
og fridhelgi heimila a umrasddu svaedi. Afleiding bessa er mikil skadabotaskylda a Seltjarnarnesba;.

Lagaleg rok eru bessi:

Samkvasmt skipulagslogum nr. 123/2010 er svasdisskipulag skipulagsaaetlun tveggja eda fleiri
sveitarfelaga par sem sett er fram sameiginleg stefna peirra um byggdabroun og ba pa?tti landnotkunar
sem porf er talin a ad samrema vegna sameiginlegra hagsmuna hlutadeigandi sveitarfelaga. M er
kvedid a um f logunum ad vid gerd adalskipulags skuli byggt a svasdisskipulagi liggi bad fyrir.
Sveitarfelogin sem standa ad svasdisskipulagi hofudborgarsvasdisins hafa med samkomulagi fra 24.
agiist 2012 skuldbundid sig til ad umgangast stadfest svasdisskipulag af festu og virdingu. I
samkomulaginu segir ad vid gerd adalskipulags adildarsveitarfelaganna og endurskodun peirra skuli
byggja a stefnumorkun svasdisskipulagsins. Af pessu verdur radid ad svaedisskipulagid se ad flestu
leyti bindandi fyrir hlutadeigandi sveitarfelog og ad framtidarskipulag hvers sveitarfelags verdi byggt
a svasdisskipulaginu.



Samkvasmt svasdisskipulagstillogunni, greinargerd sem fylgir tillogunni og pemakorti, kort 7, nattura
og litivist er gert rad fyrir strandstig yfir eignarlod okkar milli hiiss og sjavar. Framsetning
strandstigarins med pessum haetti ryrir verulega verdmaeti fasteignar okkar og gengur i berhogg vi6
samninga sem ger6ir hafa verid vid basjarstjorn Seltjarnarnesbaejar.

I>ad er skodun okkar ad svasdisskipulagsnefhdin hafi snidgengid akvasdi stjornsyslulaga nr. 37/1993
vid undirblining, framsetningu og auglysingu svasdisskipulagstillogunnar. Samkvasmt 13. gr. laganna
skal adili mals eiga pess kost ad tja sig um efni mals adur en stjornvald tekur akvordun i pvi.
Samkvaemt 14. gr. stjornsyslulaganna skal stjornvald, eigi adili mals rett a ad tja sig um efni pess, svo
fljott sem vid verdur komid, vekja athygli adila a pvi ad mal hans se til medferdar. t>essi regla,
andmaslareglan, er ein af meginreglum stjornsyslurettarins og eru rikar krofur gerdar til stjornvalds ad
virda pessa grundvallarreglu pegar mal snertir stjornarskrarvarin rettindi s.s. fridhelgi eignarrettar,
p.m.t. ad adili hafi att pess kost ad tja sig um mal adur en akvordun er tekin i pvi.
Svasdisskipulagsnefndinni og/eda basjarstjorn Seltjarnarnesbasjar bar ad tilkynna okkur med
formlegum hastti ad verid vaeri ad undirbua og auglysa tillogu ad svasdisskipulagi sem skerdir
eignarrettindi okkar sem varin eru af 72. gr. stjornarskrarinnar. Med pvi ad snidganga pessi rettindi
okkar er svasdisskipulagstillagan marklaus ad pvi er tekur til framsetningar strandstigs um lod okkar.

M er Ijost ad svasdisskipulagsnefndin hefur vid gerd tillogunnar ekki virt pa skuldbindandi samninga
sem gerdir hafa verid vid basjarstjorn Seltjarnarnesbayar og skal af pvi tilefni bent a eftirfarandi:Hinn
18. febniar 1974 gerdu Seltjarnarneshreppur og Landsbanki Islands med ser samning um lodir a
Melhusatuni og tok basrinn ad ser ad gera lodirnar byggingarhaefar. Umraeddar lodir eru vid Sasbraut,
Selbraut og Solbraut. I 1. gr. samkomulagsins segir. „ Uppdrdttur og nuelingar Forverks hf. eru
sampykkt med peirri breytingu ad dcetladur stigur med sjo fellur nidur og jjorurettindi tilheyra
sjavarlodum."

Hinn 15. agust 1997 gerdu lodareigendur vid Saebraut, Hamarsgotu 2, Selbraut 84 og 86 annars vegar
og Seltjarnarnesbaer hins vegar samkomulag um gerd sjovarnargards. I samkomulaginu segir i lid 1.
,, Umroeddar lodir eru einingarlodir bar sem Jjorurettindi fylgja og hefur Seltjarnarnesbcer fallid fra
dcetlun um gongustig med strondinni samanber samning milli sveitarstjora Seltjarnarness og
Landsbanka Islands fra 18. februar 1974 og i samrcemi vid vilja nuverandi lodareigenda."
Lodareigendur binglystu yfirlysingu 17. mars 1999 a grundvelli bessa samkomulags bar sem fram
kemur ad Seltjarnanesbaer hafi fallid fra gerd gongustigs fyrir ofangreindum lodum."

Med visan til pessara samninga var Svasdisskipulagsnefndinni med ollu oheimilt ad setja fram og
auglysa svasdisskipulagstillogu sem gengur pvert a gerda samninga. Samningarnir eru enn fremur
skuldbindandi fyrir basjarstjorn Seltjarnarnesbasjar og er henni med ollu oheimilt ad standa ad gerd
tillogu sem gengur freklega a gerda samninga og eignarrett okkar.

Ad lokum.

Ad lokum bykir okkur rett ad vekja athygli hlutadaeigandi a medalhofsreglu stjornsyslulaganna sem
kvedur a um ad stjornvald skuli pvi adeins taka ipyngjandi akvordun pegar logmastu markmidi, sem
ad er stefnt, verdur ekki nad med odru og vasgara moti. Skal pess gastt ad ekki se farid strangar i
sakirnar en naudsyn ber til. Ollum ma vera Ijost ad tryggja ma umferd gangandi vegfarenda um
Seltjarnarnes an bess ad bad se gert med bvi ad brjota gerda samninga og fara yfir eignarlod okkar.

I Ijosi alls bess sem ad framan greinir er krafa okkar um ad strandstigur milli huss okkar og sjavar sem
syndur er i tillogu ad svasdisskipulagi verdi felldur brott.

Virdingarfyllst.

Ingunn Benediktsdottir HogHi Oskarsson
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Sandra Björgvinsdóttir

From: Ingigerður Jónsdóttir <ingigerdurjonsdottir@gmail.com>

Sent: 28. janúar 2015 22:49

To: ssh

Cc: postur@seltjarnarnes.is

Subject: Krafa um að strandstígur í svæðisskipulagstillögu yfir eignarlóð Sæbrautar 13 verði 

felldur brott.
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Efni. Athugasemdir við auglýsta tillögu að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. 
  

  

Við undirrituð, Ingigerður Jónsdóttir og Jón Halldórsson, eigendur fasteignarinnar nr. 13 við Sæbraut á 
Seltjarnarnesi gerum alvarlegar athugasemdir við tillögu að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem 
auglýst hefur verið skv. 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 
105/2006. Krefjumst við þess að strandstígur sem sýndur er í svæðisskipulagstillögunni yfir eignarlóð 
okkar, milli húss og sjávar, verði felldur brott. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 er svæðisskipulag skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga 
þar sem sett er fram sameiginleg stefna þeirra um byggðaþróun og þá þætti landnotkunar sem þörf er talin 
á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi sveitarfélaga. Þá er kveðið á um í lögunum 
að við gerð aðalskipulags skuli byggt á svæðisskipulagi liggi það fyrir. Sveitarfélögin sem standa að 
svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins hafa með samkomulagi frá 24. ágúst 2012 skuldbundið sig til að 
umgangast staðfest svæðisskipulag af festu og virðingu. Í samkomulaginu segir að við gerð aðalskipulags 
aðildarsveitarfélaganna og endurskoðun þeirra skuli byggja á stefnumörkun svæðisskipulagsins. Af þessu 
verður ráðið að svæðisskipulagið sé að flestu leyti bindandi fyrir hlutaðeigandi sveitarfélög og að 
framtíðarskipulag hvers sveitarfélags verði byggt á svæðisskipulaginu. 

Samkvæmt svæðisskipulagstillögunni, greinargerð sem fylgir tillögunni og þemakorti, kort 7, náttúra og útivist 
er gert ráð fyrir strandstíg yfir eignarlóð okkar milli húss og sjávar. Framsetning strandstígarins með þessum 
hætti rýrir verulega verðmæti fasteignar okkar og gengur í berhögg við samninga sem gerðir hafa verið við 
bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar.  

Það er skoðun okkar að svæðisskipulagsnefndin hafi sniðgengið ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993 við 
undirbúning, framsetningu og auglýsingu svæðisskipulagstillögunnar. Samkvæmt 13. gr. laganna skal aðili 
máls eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því. Samkvæmt 14. gr. 
stjórnsýslulaganna skal stjórnvald, eigi aðili máls rétt á að tjá sig um efni þess, svo fljótt sem við verður komið, 
vekja athygli aðila á því að mál hans sé til meðferðar. Þessi regla, andmælareglan, er ein af meginreglum 
stjórnsýsluréttarins og eru ríkar kröfur gerðar til stjórnvalds að virða þessa grundvallarreglu þegar mál snertir 
stjórnarskrárvarin réttindi s.s. friðhelgi eignarréttar, þ.m.t. að aðili hafi átt þess kost að tjá sig um mál áður en 
ákvörðun er tekin í því. Svæðisskipulagsnefndinni og/eða bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar bar að tilkynna 
okkur með formlegum hætti að verið væri að undirbúa og auglýsa tillögu að svæðisskipulagi sem skerðir 
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eignarréttindi okkar sem varin eru af 72. gr. stjórnarskrárinnar. Með því að sniðganga þessi réttindi okkar er 
svæðisskipulagstillagan marklaus að því er tekur til framsetningar strandstígs um lóð okkar. 

Þá er ljóst að svæðisskipulagsnefndin hefur við gerð tillögunnar ekki virt þá skuldbindandi samninga sem 
gerðir hafa verið við bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar og skal af því tilefni bent á eftirfarandi: 

 Hinn 18. febrúar 1974 gerðu Seltjarnarneshreppur  og Landsbanki Íslands með sér samning um 
lóðir á Melhúsatúni og tók bærinn að sér að gera lóðirnar byggingarhæfar. Umræddar lóðir eru við 
Sæbraut, Selbraut og Sólbraut. Í 1. gr. samkomulagsins segir. „Uppdráttur og mælingar Forverks
hf. eru samþykkt með þeirri breytingu að áætlaður stígur með sjó fellur niður og fjöruréttindi tilheyra 
sjávarlóðum.“  

 Hinn 15. ágúst 1997 gerðu lóðareigendur við Sæbraut, Hamarsgötu 2, Selbraut 84 og 86 annars 
vegar og Seltjarnarnesbær hins vegar samkomulag um gerð sjóvarnargarðs. Í samkomulaginu segir 
í lið 1. „Umræddar lóðir  eru einingarlóðir þar sem fjöruréttindi fylgja og hefur Seltjarnarnesbær fallið 
frá áætlun um göngustíg með ströndinni samanber samning milli sveitarstjóra Seltjarnarness og 
Landsbanka Íslands frá 18. febrúar 1974 og í samræmi við vilja núverandi lóðareigenda.“
Lóðareigendur þinglýstu yfirlýsingu  17. mars 1999 á grundvelli þessa samkomulags þar sem fram 
kemur að Seltjarnanesbær hafi fallið frá gerð göngustígs fyrir ofangreindum lóðum. 

Með vísan til þessara samninga var svæðisskipulagsnefndinni með öllu óheimilt að setja fram og auglýsa 
svæðisskipulagstillögu sem gengur þvert á gerða samninga. Samningarnir eru enn fremur skuldbindandi fyrir 
bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar og er henni með öllu óheimilt að standa að gerð tillögu sem gengur freklega 
á gerða samninga og eignarrétt okkar.  

Að lokum þykir okkur rétt að vekja athygli hlutaðaeigandi á meðalhófsreglu stjórnsýslulaganna sem kveður 
á um að stjórnvald skuli því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, 
verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn 
ber til. Öllum má vera ljóst að tryggja má umferð gangandi vegfarenda um Seltjarnarnes án þess að það sé 
gert með því að brjóta gerða samninga og fara yfir eignarlóð okkar. 

Í ljósi alls þess sem að framan greinir er krafa okkar um að strandstígur milli húss okkar og sjávar sem sýndur 
er í tillögu að svæðisskipulagi verði felldur brott. 

  

  

Virðingarfyllst, íbúar að Sæbraut 13, Seltjarnarnesi. 

  

Ingigerður Jónsdóttir            863 3000         ingigerdurjonsdottir@gmail.com 

Jón Halldórsson                   863 2000         jonhalldorsson@simnet.is 

Jón Gunnar Jónsson            663 2823         jongunnarjonsson@gmail.com 

  

Afrit: 
  

Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar                595 9100         postur@seltjarnarnes.is                      
Austurstönd 2                                                                     http://www.seltjarnarnes.is/ 
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Samtok Sveitarfelaga a H6fu6borgarsvse6inu,
Hamraborg 9,
200 Kopavogi.

Seltjarnarnesi 28. janiiar 2015.

Efni. Athugasemdir vid auglysta tillogu a6 svaedisskipulagi hofudborgarsvaedisins.

Vi5 undirritud, Eyglo Jonsdottir og Torbjorn Andersen, eigendur fasteignarinnar nr. 17 vid
Ssebraut a Seltjarnarnesi gerum alvarlegar athugasemdir vi6 tillogu a6 svaedisskipulagi
hofudborgarsvaedisins sem auglyst hefur verid skv. 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr.
laga um umhverfismat aaetlana nr. 105/2006. Krefjumst vid pess ad strandstigur sem syndur er i
svasdisskipulagstillogunni yfir eignarlod okkar, milli huss og sjavar, verdi felldur brott.

Samkvasmt skipulagslogum nr. 123/2010 er svaedisskipulag skipulagsaastlun tveggja eda fleiri
sveitarfelaga par sem sett er fram sameiginleg sterna peirra um byggdabroun og ba beetti
landnotkunar sem porf er talin a ad samraema vegna sameiginlegra hagsmuna hlutadeigandi
sveitarfelaga. M er kvedid a um i logunum ad vid gerd adalskipulags skuli byggt a
svasdisskipulagi liggi pad fyrir. Sveitarfelogin sem standa ad svgedisskipulagi
hofudborgarsvaedisins hafa med samkomulagi fra 24. agiist 2012 skuldbundid sig til ad
umgangast stadfest sveedisskipulag af festu og virdingu. I samkomulaginu segir ad vid gerd
adalskipulags adildarsveitarfelaganna og endurskodun peirra skuli byggja a stefnumorkun
svasdisskipulagsins. Af pessu verdur radid ad sva;disskipulagid se ad flestu leyti bindandi fyrir
hlutadeigandi sveitarfelog og ad framtidarskipulag hvers sveitarfelags verdi byggt a
svasdisskipulaginu.

Samkvaemt svasdisskipulagstillogunni, greinargerd sem fylgir tillogunni og pemakorti, kort 7,
nattiira og utivist er gert rad fyrir strandstig yfir eignarlod okkar milli hiiss og sjavar.
Framsetning strandstigarins med bessum haetti ryrir verulega verdmseti fasteignar okkar og
gengur i berhogg vid samninga sem gerdir hafa verid vid bsejarstjorn Seltjarnarnesbasjar.

I>ad er skodun okkar ad svasdisskipulagsnefndin hafi snidgengid akvasdi stjornsyslulaga nr.
37/1993 vid undirbiining, framsetningu og auglysingu svaedisskipulagstillogunnar. Samkvasmt
13. gr. laganna skal adili mals eiga J3ess kost ad tja sig um efni mals adur en stjornvald tekur
akvordun i pvi. Samkvaemt 14. gr. stjornsyslulaganna skal stjornvald, eigi adili mals rert a ad tja
sig um efni bess, svo fljott sem vid verdur komid, vekja athygli adila a bvi ad mal hans se til
medferdar. f>essi regla, andmaelareglan, er ein af meginreglum stjornsyslurettarins og eru rikar
krofur gerdar til stjornvalds ad virda bessa grundvallarreglu t>egar mal snertir stjornarskrarvarin
rettindi s.s. fridhelgi eignarrettar, b.m.t. ad adili hafi att J)ess kost ad tja sig um mal adur en
akvordun er tekin i bvi. Svasdisskipulagsnefndinni og/eda bayarstjorn Seltjarnarnesbasjar bar ad
tilkynna okkur med formlegum hastti ad verid vaeri ad undirbua og auglysa tillogu ad
svaedisskipulagi sem skerdir eignarrettindi okkar sem varin eru af 72. gr. stjornarskrarinnar. Med
pvi ad snidganga bessi rettindi okkar er sveedisskipulagstillagan marklaus ad pvi er tekur til
framsetningar strandstigs um lod okkar.



M er Ijost a6 svaedisskipulagsnefndin hefur vi6 ger5 tillogunnar ekki virt pa skuldbindandi
samninga sem ger6ir hafa veri5 vi3 basjarstjorn Seltjarnarnesbasjar og skal af bvi tilefni bent a
eftirfarandi:

• Hinn 18. febriiar 1974 ger5u Seltjaraarneshreppur og Landsbanki Islands me6 ser
samning um 165ir a Melhusauini og tok basrinn a6 ser a6 gera 165irnar
byggingarhasfar. Umraeddar 166ir eru viQ Saebraut, Selbraut og Solbraut. I 1. gr.
samkomulagsins segir. „ Uppdrdttur og mcelingar Forverks hf. eru sambykkt med
peirri breytingu ad dcetladur stigur med sjo fellur nidur og jjorurettindi tilheyra
sjdvarlodum. "

• Hinn 15. agust 1997 gerdu 165areigendur vi5 Sasbraut, Hamarsgotu 2, Selbraut 84 og
86 annars vegar og Seltjarnarnesbajr bins vegar samkomulag um ger5 sjovarnargards.
I samkomulaginu segir i H6 1. ,,Umrceddar lodir eru einingarlodir par sem
fjorurettindi fylgja og hefur Seltjarnarnesbxr fallid frd doetlun um gongustig med
strondinni samanber samning milli sveitarstjora Seltjarnarness og Landsbanka
Islands frd 18. februar 1974 og i samrcemi vid vilja nuverandi lodareigenda."
L66areigendur binglysru yfirlysingu 17. mars 1999 a grundvelli bessa samkomulags
bar sem fram kemur a5 Seltjarnanesbaer hafi fallid fra ger6 gongustigs fyrir
ofangreindum 163um.

Me6 visan til bessara samninga var sva35isskipulagsnefndinni me6 ollu oheimilt a5 setja fram og
auglysa svasdisskipulagstillogu sem gengur pvert a ger6a samninga. Samningarnir eru enn
fremur skuldbindandi fyrir basjarstjorn Seltjarnarnesbsjar og er henni me5 ollu oheimilt a5
standa a6 gerd tillogu sem gengur freklega a gerda samninga og eignarrett okkar.

A6 lokum bykir okkur rett a5 vekja athygli hlilta3_aejgandi 3 rnejSalhofsreglu stjornsyslulaganna
sem kvedur a um a6 stjornvald skuli bvi adeins taka ibyngjandi akvor3un pegar logmaetu
markmidi, sem a5 er stefnt, verdur ekki na3 me3 63ru og vasgara moti. Skal bess gastt a3 ekki se
fari5 strangar i sakirnar en nau5syn ber til. Ollum ma vera Ijost a3 tryggja ma umfer6 gangandi
vegfarenda um Seltjarnarnes an bess a6 ba3 se gert med bvi a6 brjota gerQa samninga og fara
yfir eignarloS okkar.

I Ijosi alls bess sem a5 framan greinir er krafa okkar um a6 strandstigur milli hiiss okkar og
sjavar sem syndur er i tillogu a5 svseQisskipulagi ver3i felldur brott.

Virdingarfyllst.

Eyglo Jonsdottir Torbjorn And

Afrit:
Bayarstjorn Seltjarnarnesbaejar.















Samtok sveitarfelaga a hofuSborgarsvaeSinu,

Hamraborg 9,

200 Kopavogur.

Efni: Svaedisskipulag hofudborgarsveedisins, athugasemd vid auglysta tillogu.

UndirrituS, eigendurfasteignarinnar ad Nesvegi 105, Seltjarnarnesi, gerum athugasemdir vi3

hugmynd um strandstig fofannefndri skipulagstillogu. ViS teljum aS hugmyndin aS strandstfg a

pessu svaeSi algjorlega oraunhaefa og ilia igrunduS. Nesvegur 105 stendur 5 m fra sjovarnargarSinum

L63 Nesvegar 103 og 105 er laegsti stadurinn a sv strond Seltjarnarnes me5 tilheyrandi agengni sjavar

serstaklega i nv attum. Strandstfgur sem standast aetti alag sjavar a svaeSinu yr3i vaentanlega ur

jarnbentri steinsteypu til a5 gera ser vonir um ad standast alagi3.Hee3 stfgsins yr3i vaentanlega

svipa3 og I63arhae3in bannig a3 sti'gurinn gaeti or3i3 i 6-7 m fjarlaeg3 fra gluggum Nesvegar 105.

Storfelld eignaryrnun yr3i a nefndum huseignum nai bessi hugmynd fram a3 ganga. Vi3 teljum a3

stuSningur ra3amanna Seltjarnarnesbaejar se fyrir bessari tillog a3 b3rum kosti vaeri hun ekki upp a

teiknibor3inu. Ljost er a3 nygert skipulag i austurhluta LambastaSahverfis eru vfti til varna3ar og

sama ma segja um fjoruna bar fram af sem er i algjorri 6hir3u og rei3ileysi og ofaer gangandi folki.

Vi3 ger3 skipulagsins og nybyggingar a svae3inu var beitt faheyr5um bolabrog3um af halfu baejar -

felagsins og reynt a3 brei3a yfir regluger3a- og lagabrot og mistok byggingaryfirvalda.

t>essar a3farir eru leiddar af baejarstjoranum og vi3 ba i3ju er skipulags- og byggingafulltruanum att a

forae3i3 bar sem hvert mali3 a faeti 63ru er svaeft, fbuum att hver a moti 63rum, til a3 brei3a yfir

mistokin,f sta3 bess a3 taka a malum. Stjornarhaettir sem bessir geta hvorki talist Iy3ra33is- ne

faglegir.

Strandstfgs hugmynd ra3amanna baejarfelagsins kemur nu eins og skrattinn ur sau3aleggnum.

Naer vaeri a3 hlua a3 bvf sem fyrir er i sta3 bess a3 stefna a storfelldar eignaupptokur og

framkvaemdir sem myndu kosta hundru3ir miljona ef ekki miljar3a, allt a kostna3 skattgrei3enda.

Ekki ver3ur se3 a3 almannahagur seu \ hufi, i pessu mali, pannig a3 eignaupptaka mundi vart fa

fulltingi domstola og pvf falli mali3 um sjalft sig.

Me3 tilliti til framanskra3s er krafa okkar a3 allar hugmyndir um strandstig yfir I63ir husanna

Nesvegar 103 og 105, og annara I63a a strondinni, ver3ir felldar brott ur tillogum a3 ofannefndu

svaeSisskipulagi.

Seltjarnarnesi,30.1 2015.

Vir3ingarfyllst,

X. 'Sjofn Gu3mundsdottir Gu3ni

Afrit:

Baejarstjorn Seltjarnarnesbaejar



S arntok sve itarfd laga 6 h ofLr 6 borgarsvred i n u,
Hamraborg 9,
200 K6pavogi.

Seltjarnarnesi 30 janilar 201 5.

Bfni. Athugasemdir vi6 augljsta til l i igu ad svredisskipulagi hiifudborgarsvreOisins.

Undirritadur, Gudmuttdur Kristi6nssorr eigandi fasteignarinnar nr. 107 vi6 Nesveg ii Seldarnarnesi
geri alvarlegar athugasemdir vi6 til logu ad svre6isskipulagi hofudborgarsvredisins sem auglyst hefur
veri6 skv.24. gr, skipLrlagslaga nr. 12312010 og 7. gr.laga um umhverfismat frctlananr. 10512006.
Kref urnst vid lress a6 strandstiglrr sem syndur er f svredisskipulagstillogunni yfir eignarl60 mina,
milli h[rss og sj6var, ver6i felldur brott.

Samkvnmt skipulagsl6gum nr. 12312010 er svredisskipulag skipulags6atlun tveggja eda fleiri
sveitarfdlaga par sem sett er l 'ram sameiginleg stefira peirra um byggdapr6un og p6 prtti landnotkunar
sem porf er talin 6 ad samrcma vegna sameiginlegra hagsmuna hlLrta6eigandi sveitarfelaga. F6 er
kvedid 6 um i logunum ad vi6 gerd adalskipLrlags skuli byggt 6 svredisskipulagi liggi pad fyrir.
Sveitarf6login sem starrda ad svrdisskipulagi hofu6borgarsvre6isins hafa med samkomulagi fr6 24.
6grist 2012 skuldbLrrrdi6 sig til ad umgangast stadfest svredisskipulag af festu og virdingu. i
samkomulagirru segir ad vid ger6 adalskipulags a6ildarsveitarfelaganna og endurskodun peira skLrli
bygga 6 stefnurnorkun svredisskipulagsins. Af pessu verdur r66i6 a6 svedisskipulagi6 sd ad flestu
leyti bindandi fyrir hlutadeigandi sveitarfdlog og ad framtidarskipulag hvers sveitarfelags ver6i byggt
6 svre6isskipulaginu.

Sarnkvremt svedisskipLrlagstillogLrnni, greinargerd sem fulgir ti l logunni og pemakorti, kort 7, nAttfra
og frtivist er gefi 166 fyrir strandstig yfir eignarl6d milli hirss og sj6var. Framsetning strandstfgarins
med pessurn hrtti ryrir verulega verdmreti fasteignar og gengur i berhogg vid san-uringa sem gerdir
hafa veri6 vid baejarsdorrr Seltjarnarnesbejar.

bad er sko6un min a6 svredisskipulagsnefirdin hafi sni6gengi6 6kvre6i stj6rnsyslula ga nr. 3711993 vi6
undirbfrning, framsetningLr og auglysingu svedisskipulagstillogunnar. Samkvaemt 13. gr. laganna skal
adili rn6ls eiga pess kost ad tlri sig um efni rn6ls 6dur en stj6rnvald tekr,rr iikvordurr f pvf. Sankvrernt
14. gr. stj6rnsyslulaganna sl<al stj6rnvald, eigi adili m6ls rdtt 6 aO tj6 sig um efni pess, svo flj6tt sem
vi6 verdur komid, vekja athygli adila 6 pvi a6 m6l hans s6 til medferdar. t,essi regla, andmrelareglan,
er ein af meginreglLrrn st-i6rnsyslurettarins og eru rikar krofur gerdar til stj6rnvalds a6 virda pessa
grundvallarreglLr pegar m6l stteftir stj6rnarskr6rvarin rdttindi s.s. fri6helgi eignarr6ttar, p.m.t. a6 a6ili
l lafi itt fress kost ad ti6 sig unr nr6.1 6dur en dkvordun er tekin i pvi. Svre6isskipulagsnefndinni ogle6a
brejarstjorn Seltiarnarnesbejar bar ad tilkynna mdr , med formlegum hretti a6 veri6 vrri ad undirbira
og auglysa til logLr ad svndisskipLrlagi sem skerdir eignarrdttindi min sem varin eru af 72. gr.
stj6rnarskr6rinnar. Med pvf a6 snidganga pessi r6ttindi er svrdisskipulagstillagan marklaus ad pvi er
tekur til framsetningar strandstigs um 166 mina.

b6 er lj6st a6 svn6isskipulagsnefndin hefr-rr vi6 gerd til logunnar ekki virt pd skuldbindandi samnilga
sem gerdir hafa verid vid brejarstj6rn Seltjarnarnesbejar og skal af bvi tilefni bent ii eftirfararrdi:

o Hinn 18. febrfrar 1974 ger6Lr Seltjarnarneshreppur og Landsbanki [slands med s6r samning
Lrnr l6dir 6 Melhfisatirni og tok brerinn ad sdr ad gera 166irnar byggingarhrefar. Umrcddar



l66ireru vi6 Srebraut, Selbrautog S6lbraut. i t. gr. samkomulagsins segir. ,,lJppdrduur og
melingar Forverks hf, eru sampykkt med peirci breytingu ad detladur sttgur med sjdfellur
ni dur o g fi orur d t t ind i t il heyr a sj dv arl 6 dum.,'

o Hinn 15. agfist 1997 gerdu l66areigendur vid Srebraut, Hamarsgotu 2, Selbraut 84 og 86
annars vegar og Seltjarnamesbrr hins vegar samkomulag um ger6 sj6varnargards. i
samkomulaginu segir i li6 L ,,Umreddar l6dir eru einingarl6\ir par sem fi\rurdttindi
"fylgla og hefur Seltjarnarnesber fatlid frd detlun um gongustig med strondinni samanber
samning milli sveitarstjora Seltjarnarness og Landsbanka istands frd t 8. febrilar 1974 og I
samremi vid vilja niltterqndi lddareigenda. " L6dareigendur pingllistu yfirl;isingu 17. mars
1999 6 grundvelli pessa samkomulags par sem fram kemur ad Seldarnanesbpr hafi fallid fr6
gerO gdngustfgs forir ofarrgreindum l66um.

Med visan til pessara samninga var svredisskipulagsnefndinni med ollu 6heimilt a6 setja fram og
augl;isa svre6isskipulagstillogu sem gengur pvert 6 gerda samninga. Samningarnir eru enn fremur
skuldbindandi fyrir brejarstj6rn Seltjarnarnesbrjar og er henni med ollu 6heirnilt ad standa a6 eer6
tillcigu sem gengur freklega ri ger6a samninga og eignarrdtt okkar.

Ad lokum pykir okkur rdtt a6 vekja athygli hlutadaeigandi ri medalh6fsreglu stj6rnslislulaganna sem
kvedur 6 um a6 stj6rnvald skuli pvf a6eins taka ipyngjandi 6kvor6un pegar logmrtu markmidi, sem
ad er stefnt, verdur ekki n6d me6 odru og vegara m6ti. Skal pess grett a6 ekki s6 fari6 strangar i
sakirnar en nau6syn ber til. Otlum m6 vera lj6st a6 tryggja m6 umferd gangandi vegfarenda um
Seltjarnarnes 6n pess a6 pa6 sd gert med pvi ad brj6ta gerda samninga og fara yfir eignarl66ir.

i SOsi atls pess sem ad framan greinir er krafa min um a6 strandstigur milli hirss mins og sj6var sem
syndur er f tilldgu ad svredisskipulagi ver6i felldur brott.

Virdingarfullst.

Afrit:
Bej arstj 6rn Se ltj arnarnesbrej ar.



**- - -

Samtok sveitarfelaga a hofudborgarsvaedinu,
Hamraborg 9,
200 Kopavogi.

Seltjarnarnesi 30. janiiar 2015.

Efni. Athugasemdir vi5 auglysta tillogu ad svaedisskipulagi hofudborgarsvaedisins.

Vi6 undirritud, Anna I>. Sveinsdottir (kt. 131151-2689) og Albert Gudmundsson (kt. 0905523929),
eigendur 1. hasdar fasteignarinnar nr. 14 vi5 Tjarnarstig a Seltjarnarnesi gerum alvarlegar athugasemdir
viS tillogu a5 svaedisskipulagi hofudborgarsvasdisins sem auglyst hefur verid skv. 24. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat aaetlana nr. 105/2006. Krefjumst vid bess ad strandstigur
sem syndur er i svasdisskipulagstillogunni yfir eignarlod okkar, milli huss og sjavar, ver6i felldur brott.

Samkvasmt skipulagslogum nr. 123/2010 er svsedisskipulag skipulagsaastlun tveggja e5a fleiri
sveitarfelaga par sem sett er fram sameiginleg stefna peirra um byggdabroun og pa bastti landnotkunar
sem porf er talin a a6 samra;ma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutadeigandi sveitarfelaga. M er kvedid
a um i logunum a6 vi6 gerS adalskipulags skuli byggt a svasdisskipulagi liggi pad fyrir. Sveitarfelogin
sem standa ad svseSisskipulagi hofudborgarsvasdisins hafa me6 samkomulagi fra 24. agiist 2012
skuldbundiS sig til ad umgangast staofest svasSisskipulag af festu og virSingu. I samkomulaginu segir
aS vi6 ger6 aQalskipulags adildarsveitarfelaganna og endursko5un peirra skuli byggja a stefnumorkun
svasSisskipulagsins. Af bessu verSur ra5i6 a6 svaeSisskipulagiQ se a5 flestu leyti bindandi fyrir
hlutaSeigandi sveitarfelog og a6 framtidarskipulag hvers sveitarfelags ver8i byggt a svasdisskipulaginu.

Samkva;mt svasSisskipulagstillogunni, greinargerd sem fylgir tillogunni og pemakorti, kort 7, nattura
og utivist er gert rad fyrir strandstig yfir eignar!65 okkar milli huss og sjavar. Framsetning
strandstigarins me5 pessum hastti ryrir verulega ver3ma;ti fasteignar okkar.

t>a5 er sko5un okkar ad svas6isskipulagsnefndin hafi sni3gengi3 akvae6i stjornsyslulaga nr. 37/1993 vi5
undirbiining, framsetningu og auglysingu svajdisskipulagstillogunnar. Samkvaemt 13. gr. laganna skal
a5ili mals eiga pess kost ad tja sig um efni mals a3ur en stjornvald tekur akvordun i pvi. Samkvaemt 14.
gr. stjornsyslulaganna skal stjornvald, eigi adili mals rett a a3 tja sig um efni pess, svo fljott sem vid
verdur komid, vekja athygli adila a pvi ad mal bans se til medferdar. tessi regla, andmaelareglan, er ein
af meginreglum stjornsyslurettarins og eru rikar krofur gerdar til stjornvalds ad virda pessa
grundvallarreglu pegar mal snertir stjornarskrarvarin rettindi s.s. fridhelgi eignarrettar, p.m.t. ad adili
hafi att pess kost ad tja sig um mal adur en akvordun er tekin i pvi. Svasdisskipulagsnefndinni og/eda
basjarstjorn Seltjarnarnesbasjar bar ad tilkynna okkur med formlegum hastti ad verid vaeri ad undirblia
og auglysa tillogu ad sva;disskipulagi sem skerdir eignarrettindi okkar sem varin eru af 72. gr.
stjornarskrarinnar. Med pvi ad snidganga pessi rettindi okkar er svasdisskipulagstillagan marklaus ad
pvi er tekur til framsetningar strandstigs um lod okkar.

M pykir okkur rett ad vekja athygli hlutadaeigandi a medalhofsreglu stjornsyslulaganna sem kvedur a
um ad stjornvald skuli pvi adeins taka ipyngjandi akvordun pegar logmsetu markmidi, sem ad er stefint,
verdur ekki nad med d'dru og vasgara moti. Skal pess gaett ad ekki se farid strangar i sakirnar en naudsyn
ber til. Ollum ma vera Ijost ad tryggja ma umferd gangandi vegfarenda um Seltjamarnes an bess ad bad
se gert med bvi ad fara yfir eignarlod okkar.



~

I Ijosi alls pess sem a6 framan greinir er krafa okkar um a6 strandstigur milli huss okkar og sjavar sem
syndur er i tillogu a5 svasdisskipulagi verQi felldur brott.

Virdingarfyllst.

Anna t>. Sveinsdottir Albert Gudmundsson

Afrit:
Beejarstjorn Seltjarnarnesbaejar.



Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 
Hamraborg 9,  
200 Kópavogi. 

 

 

      Seltjarnarnesi  31. janúar 2015. 

 

Efni. Athugasemdir við auglýsta tillögu að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. 

 

Við undirrituð, Rannveig Eir Einarsdóttir og Hilmar Þór Kristinsson, eigendur fasteignarinnar nr. 9 við 
Sæbraut á Seltjarnarnesi gerum alvarlegar athugasemdir við tillögu að svæðisskipulagi 
höfuðborgarsvæðisins sem auglýst hefur verið skv. 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um 
umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Krefjumst við þess að strandstígur sem sýndur er í 
svæðisskipulagstillögunni yfir eignarlóð okkar, milli húss og sjávar, verði felldur brott. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 er svæðisskipulag skipulagsáætlun tveggja eða fleiri 
sveitarfélaga þar sem sett er fram sameiginleg stefna þeirra um byggðaþróun og þá þætti landnotkunar 
sem þörf er talin á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi sveitarfélaga. Þá er kveðið 
á um í lögunum að við gerð aðalskipulags skuli byggt á svæðisskipulagi liggi það fyrir. Sveitarfélögin 
sem standa að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins hafa með samkomulagi frá 24. ágúst 2012 
skuldbundið sig til að umgangast staðfest svæðisskipulag af festu og virðingu. Í samkomulaginu segir 
að við gerð aðalskipulags aðildarsveitarfélaganna og endurskoðun þeirra skuli byggja á stefnumörkun 
svæðisskipulagsins. Af þessu verður ráðið að svæðisskipulagið sé að flestu leyti bindandi fyrir 
hlutaðeigandi sveitarfélög og að framtíðarskipulag hvers sveitarfélags verði byggt á svæðisskipulaginu. 

Samkvæmt svæðisskipulagstillögunni, greinargerð sem fylgir tillögunni og þemakorti, kort 7, náttúra 
og útivist er gert ráð fyrir strandstíg yfir eignarlóð okkar milli húss og sjávar. Framsetning 
strandstígarins með þessum hætti rýrir verulega verðmæti fasteignar okkar og gengur í berhögg við 
samninga sem gerðir hafa verið við bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar.  

Það er skoðun okkar að svæðisskipulagsnefndin hafi sniðgengið ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993 við 
undirbúning, framsetningu og auglýsingu svæðisskipulagstillögunnar. Samkvæmt 13. gr. laganna skal 
aðili máls eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því. Samkvæmt 14. 
gr. stjórnsýslulaganna skal stjórnvald, eigi aðili máls rétt á að tjá sig um efni þess, svo fljótt sem við 
verður komið, vekja athygli aðila á því að mál hans sé til meðferðar. Þessi regla, andmælareglan, er ein 
af meginreglum stjórnsýsluréttarins og eru ríkar kröfur gerðar til stjórnvalds að virða þessa 
grundvallarreglu þegar mál snertir stjórnarskrárvarin réttindi s.s. friðhelgi eignarréttar, þ.m.t. að aðili 
hafi átt þess kost að tjá sig um mál áður en ákvörðun er tekin í því. Svæðisskipulagsnefndinni og/eða 
bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar bar að tilkynna okkur með formlegum hætti að verið væri að undirbúa 
og auglýsa tillögu að svæðisskipulagi sem skerðir eignarréttindi okkar sem varin eru af 72. gr. 
stjórnarskrárinnar. Með því að sniðganga þessi réttindi okkar er svæðisskipulagstillagan marklaus að 
því er tekur til framsetningar strandstígs um lóð okkar. 

Þá er ljóst að svæðisskipulagsnefndin hefur við gerð tillögunnar ekki virt þá skuldbindandi samninga 
sem gerðir hafa verið við bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar og skal af því tilefni bent á eftirfarandi: 

 Hinn 18. febrúar 1974 gerðu Seltjarnarneshreppur  og Landsbanki Íslands með sér samning 
um lóðir á Melhúsatúni og tók bærinn að sér að gera lóðirnar byggingarhæfar. Umræddar 
lóðir eru við Sæbraut, Selbraut og Sólbraut. Í 1. gr. samkomulagsins segir. „Uppdráttur og 



mælingar Forverks hf. eru samþykkt með þeirri breytingu að áætlaður stígur með sjó fellur 
niður og fjöruréttindi tilheyra sjávarlóðum.“  

 Hinn 15. ágúst 1997 gerðu lóðareigendur við Sæbraut, Hamarsgötu 2, Selbraut 84 og 86 
annars vegar og Seltjarnarnesbær hins vegar samkomulag um gerð sjóvarnargarðs. Í 
samkomulaginu segir í lið 1. „Umræddar lóðir  eru einingarlóðir þar sem fjöruréttindi fylgja 
og hefur Seltjarnarnesbær fallið frá áætlun um göngustíg með ströndinni samanber samning 
milli sveitarstjóra Seltjarnarness og Landsbanka Íslands frá 18. febrúar 1974 og í samræmi 
við vilja núverandi lóðareigenda.“ Lóðareigendur þinglýstu yfirlýsingu  17. mars 1999 á 
grundvelli þessa samkomulags þar sem fram kemur að Seltjarnanesbær hafi fallið frá gerð 
göngustígs fyrir ofangreindum lóðum. 

Með vísan til þessara samninga var svæðisskipulagsnefndinni með öllu óheimilt að setja fram og 
auglýsa svæðisskipulagstillögu sem gengur þvert á gerða samninga. Samningarnir eru enn fremur 
skuldbindandi fyrir bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar og er henni með öllu óheimilt að standa að gerð 
tillögu sem gengur freklega á gerða samninga og eignarrétt okkar.  

Að lokum þykir okkur rétt að vekja athygli hlutaðaeigandi á meðalhófsreglu stjórnsýslulaganna sem 
kveður á um að stjórnvald skuli því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að 
er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar 
en nauðsyn ber til. Öllum má vera ljóst að tryggja má umferð gangandi vegfarenda um Seltjarnarnes án 
þess að það sé gert með því að brjóta gerða samninga og fara yfir eignarlóð okkar. 

Í ljósi alls þess sem að framan greinir er krafa okkar um að strandstígur milli húss okkar og sjávar sem 
sýndur er í tillögu að svæðisskipulagi verði felldur brott. 

 

      Virðingarfyllst.   

 

 

 Rannveig Eir Einarsdóttir   Hilmar Þór Kristinsson 

 

 

 

Afrit: 
Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar. 



Samtok sveitarfelaga a hofuSborgarsvaeSinu
Hamraborg 9
200 Kopavogur

Seltjarnarnes, 31.1 2015

Efni: Athugasemdir vi5 auglysta tillogu a5 svaedisskipulagi a hofuSborgarsvaeSinu

Virdulegu Samtok

Okkur undirritu6um, Onnu Agnarsdottur og Ragnari Arnasyni, sem eru eigendur ad husi og
166 a6 Hrolfsskalavor 10 a Seltjarnarnesi, synist af uppdrattum sem fmna ma i nyrri tillogu a6
svaedisskipulagi hofudborgarsvasdisins a5 gert ra5 se fyrir einhvers konar strandvegi sem fara
eigi yfir eignarloS okkar milli huss og sjavar. Vi5 leyfum okkur her me5 a6 andmada bessum
aformum og fara fram a a5 fra beim ver6i horfi5. A me6al roksemda okkar er eftirfarandi:

1. Vidkomandi 166 er eignar!66. Er vi6 festum kaup a henni a niunda aratug sidustu aldar
la fyrir samningur (fra 1977) milli Seltjarnarnesshrepps og baverandi eigenda um a6
baerinn taeki a6 ser a6 gera 166irnar byggingarhaefar og jafnframt a6 "Lodirnar verdi
ekki lokadar til sjavar, og lodareigendur haldi eignarretti ad sjo..." (2. gr.). E61i mals
samkv33mt voru engin timamork a bessu akvaedi enda engin slik tilgreind i
samningnum. Ver6ur ekki anna6 se6 en fyrirhuga6ur strandvegur brjoti storvasgilega
gegn bessum samningi og beim rettindum okkar sem i honum felast.

2. E>a5 var m.a. vegna ofangreindra rettinda a6 vi6 festum kaup a 166inni og reistum
okkur bar busta6. Ver6i af ger6 vi6komandi strandvegar mun notagildi bessarar eignar
fyrir okkur minnka mjog miki6. Ver6maeti 166arinnar eins og hun er i dag me6 te6um
rettindum er miki6. Vi6 teljum fullvist a6 ver6i af ger6 vi6komandi strandvegar muni
betta ver6maeti minnka verulega svo skipt geti tugum milljona krona. Vi6 yr6um bvi
fyrir mjog miklum busifjum af ger6 vi6komandi strandvegar, hvort sem vi6
freistu5um bess a6 selja eignina e6a bua bar afram.

3. I Ijosi bessara sta6reynda ver6ur ekki anna6 se6 en umraedd aform um strandveg milli
huss okkar og sjavar feli i ser bas6i verulega eignaupptoku og samningsbundi6
rettindabrot. 5>a6 fyrrgreinda er oheimilt samkvaemt stjornarskra nema almannaheill
krefjist, sem ekki ver6ur se6 a6 eigi vi6 i bessu tilviki. Hi6 si6arnefnda er somulei6is
616'glegt.

4. Vi6 sjaum ekki betur en a6 me6 bvi a6 leggja fram greinda tillogu a5 svaadisskipulagi
hafi freklega verid gengid framhja logbundnum rettindum okkar samkvaemt
stjornsyslulogum fra 1993 og sennilega fleiri Seltirninga. Af ofangreindu ma Ijost vera
a5 tilkoma margumrasdds strandvegar og jafnvel aformin ein skerda hagsmuni okkar
mjog verulega. I slikum tilfellum ber stjornvaldi svo fljott sem vi6 verdur komist a5
vekja athygli malsaSila a bvi a6 mal sem harm vardar se til me6fer5ar og gefa honum
kost a a5 tja sig um malefniS (14 gr.). £>etta hafa Samtok sveitarfelaga a
hofuSborgarsvasdinu Iati5 undir hofu5 leggjast. t>a5 er ekki naagilegt, begar um
jafnmikla hagsmuni einstakra borgara er a6 rasda og a5 ofan er lyst a5 ganga fra
tillogunni og auglysa si5an almennt eftir athugasemdum. Samtokum sveitarfelaga a
hofu5borgarsv325inu bar a5 hafa samband vi5 hvern og einn bann sem bersynilega gat
or5i6 fyrir svona miklum busifjum vegna bessara hugmynda begar a undirbuningstima
tillagnanna og leita eftir andmaslum beirra. I>a5 bastir grau ofan a svart a5 ganga svo
fra bessum tillogum i texta og skyringum ad bad er oljost hvers lags strandveg er um



a5 raeSa - er betta gongustigur, hjolastigur e5a jafnvel hvort tveggja, hversu breidur er
harm ur hvada efni o.s.frv. - og hvar harm eigi nakvaemlega a6 liggja. Fyrir borgara
sem svipta a fermetrum af 165areign peirra skiptir hver metri miklu mali.

5. Ofangreind stjornsyslulog fjalla einnig um medalhof. Spyrja ma hvar medalhofid se a5
finna i tillogum sem sker5a munu fjarhag tiltekins famenns hops ibua um jafnvel tugi
milljona hvers en basta hag hins hopsins, a6 ollu heldur tiltekins hluta hans, um sem
samsvarar tiltolulega faum kronum a ibua.

6. Sveitarfelog eru samtok ibuanna. Kjornum fulltruum og starfsmonnum ber ad gasta
hagsmuna ibuanna. I>eir eru bjonar folksins en ekki yfirvald sem getur gert pad sem
beim synist. I>etta vita au6vita6 allir og margir, jafnvel flestir, heg5a ser i samrasmi vi5
ba5 an bess ad burfa nein nanari lagafyrirmaMi. Til bess a5 koma i veg fyrir a5 beir
sem einhverra hluta vegna eru ekki almennilega heima i bessum sjalfsogdu
samfelagsreglum misbeiti bvi valdi sem beim er truad fyrir hefur samfelagid sett
formleg log um opinbera stjornsyslu og medalhof og verndar samninga. I bessu mali
virdast Samtok sveitarfelaganna ekki adeins hafa gleymt venjulegum samfelagslegum
sidareglum heldur einnig brotid log og reglur sem sett hafa verid til ad leidbeina hinum
sidblindu. Vonandi er betta yfirsjon en ekki kerfisbundinn valdahroki.

Virdingarfyllst

i-?'
ar Arnason .,„.

Anna Agnarsdottir

Hrolfsskalavor 10

170 Seltjarnarnes

Afrit: Bsejarstjorn Seltjarnarness



Samtok sveitarfelaga a hofudborgarsvaedinu,

Hamraborg 9,

200 Kopavogur.

Seltjarnarnesi 1. februar 2015.

Efni. Athugasemdir vid auglysta tillogu ad svaedisskipulaggi hofudborgarsvaedisins.

ViS undirritud, Ragnheidur Lentz Sigurdardottir og Walter Lentz eigendur fasteignarinnar nr. 2 vid

Steinavor a Seltjarnarnesi gerum alvarlegar athugasemdir vid tillogu ad svaedisskipulagi

hofudborgarsvaedisins sem auglyst hefur verid skv. 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga

um umhverfismat aaetlana nr. 105/2006. Krefjumst vid bess ad strandstfgur sem syndur er i

svaedisskipulagstillogunni yfir eignarlod okkar, milli huss og sjavar verfli felldur brott.

Samkvaemt skipulagslogum nr. 123/2010 er svaedlsskipulag skipulagsaaetlun tveggja e8a fleiri

sveitarfelaga par sem sett er fram sameiginlega stefna peirra um byggdabroun og ba baetti

landnotkunar sem borf ertalin a ad samraema vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaSeigandi

sveitarfelaga. t>a er kve6i3 a um i logum ad vi3 ger3 adalskipulags skuli byggt a svaeSisskipulagi liggi

ba5 fyrir. Sveitarfelogin sem standa a5 svaeflisskipulagi hofuSborgarsvaeSisins hafa me3 samkomulagi

fra 24. agust 2012 skuldbundid sig til ad umgangast stadfest svaadisskipulag af festu og virdingu. I

samkomulaginu segir ad vifl gerd adalskipulags adildarsveitarfelaganna og endurskodun peirra skuli

byggja a stefnumorkun svaedisskipulagsins. Af pessu verflur radid ad svaedisskipulagid se ad flestu

leyti bindandi fyrir hlutadeigandi sveitarfelog og ad framtfdarskipulag hvers sveitarfelags verdi byggt

a svaedisskipulaginu.

Samkvaemt svaedisskipulagstillogunni, greinargerd sem fylgirtilloginni og pemakorti, kort 7, nattura

og utivist er gert rad fyrir strandstig yfir eignarlod okkar milli huss og sjavar. Framsetning

strandsti'gsins med pessum haetti ryrir verulega verdmaeti fasteignar okkar og gengur i berhogg vid

samninga sem gerdir hafa verid vid baejarstjorn Seltjarnarnesbaejar.

t>ad er skodun okkar ad svaedisskipulagsnefndin hafi sniSgengid akvaedi stjornsyslulaga nr. 37/1993

vid undirbuning, framsetningu og auglysingu svaedisskipulagstilllogunnar. Samkvaemt 13. gr. laganna

skal adili mals eiga pess kost ad tja sig um efni mals adur en stjornvald tekur akvordun \ pvf.

Samkvaemt 14. gr. stjornsyslulaganna skal stjornvald, eigi adili mals rett a ad tja sig um efni pess, svo

fljott sem vid verdur komid, vekja athygli adila a bvi ad mal hans se til medferdar. t>essi regla,

andmaelareglan, er ein af meginreglum stjornsyslurettarins og eru rikar krofur gerdar til stjornvalds

ad virda pessa grundvallarreglu begar mal snertirstjonarskrarvarinn rettindi s.s. fridhelgi

eignarrettar, b.m.t. ad adili hafi att pess kost ad tja sig urn mal adur en akvordun er tekin i pvf.

Svaedisskipulagsnefndinni og/eda baejarstjorn Seltjarnarnesbaejar bar ad tilkynna okkur med

formlegum haetti ad verid vaeri ad undirbua og auglysa tillogu ad svaedisskipulagi sem skerdir



eignarrettindi okkar sem varin eru af 72. gr. stjornarskrarinnar. Me3 bvi a5 sniflganga bessi rettindi

okkar er svasdisskipulagstillagan marklaus ad pvi er tekur til framsetningar strandstigs um 163 okkar.

Ljost er ad staSsetning a strandstig neSan nuverandi byggQar myndi ohjakvaemilega fela i ser

umfangsmiklar framkvaemdir a viQkvaemu lifriki i fjoruborSi SkerjafjarSar. Slikt vaeri i andstoSu vi3

fyrirliggjandi natturuverndaraaetlun varflandi Skerjarfjorfl og i andstodu vi3 sjonarmi3 um

skipulagningu vicSkvaemra strandsvaeSa i nuverandi landsskipulagi.

Fyrir LambastaSahverfi a Seltjarnarnesi er i gildi adalskipulag Seltjarnarnesbaejar 2006 - 2024,

sambykkt af baejarstjorn Seltarnarness 22. februar 2006. l>ar er serstaklega fjalla3 um a3 litt raskaSar

fjorur nalaegt bettbyli eins og a Seltjarnarnesi, hafi miki3 utivistargildi fyrir ibua og serstok ahersla

I6g3 a vernd beirra. Ljost er a3 fjorur bessar eru einnig nrtiklvaagar fyrir hi3 vernda3a vistkerfi i

fri3landinu i Grottu, enda pangfjorur me3 fjolbreyttu smadyralifi eins og a eignar!63 okkar, mikilvaeg

faefluuppspretta varpfugla a svaedinu.

A3 lokum bykir okkur rett ad vekja athygli hlutadeigandi a medalhofsreglu stjornsyslulaganna sem

kve3ur a um ad stjornvald skuli pvi adeins taka ipyngjandi akvordun pegar logmaetu markmidi, sem

a3 er stefnt, ver3ur ekki na3 me3 63ru og vaegara moti. Skal pess gaett a3 ekki se fari3 strangar f

sakirnar en naudsyn ber til. Ollum ma vera Ijost a3 tryggjp ma umfer3 gangandi vegfarenda um

Seltjarnarnes an bess a3 ba3 se gert me3 bvi a3 brjota gerQa samninga og fara yfir eignarlod okkar.

I Ijosi alls bess sem a3 framan greinir er krafa okkar um aS strandstigur milli huss okkar og sjavar sem

syndur er i tillogu a3 svaeSisskipulagi ver3i felldur brott.

VirSingarfyllst.

rRaenheidur Lentz SigurSardottir x-v/~ x-> Walter Lentz

Afrit:

Baejarstjorn Seltjarnarnesbaejar.



Samtok sveitarfelaga a hofudborgarsvaedinu,

Hamraborg 9,

200 Kopavogur.

Seltjarnarnesi 1. februar 2015.

Efni. Athugasemdir vid auglysta tillogu ad svaedisskipulagi hofudborgarsvaedisins.

Vi3 undirritud, Gudlaug Sigurgeirsdottir og Sigmundur Magnusson eigendur fasteignarinnar nr. 4 viS

Steinavor a Seltjarnarnesi gerum alvarlegar athugasemdir vid tillogu a3 svaedisskipulagi

hofudborgarsvaedisins sem auglyst hefur veri5 skv. 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga

um umhverfismat aaetlana nr. 105/2006. Krefjumst vi3 bess ad strandstigur sem syndur er i

svaedisskipulagstillogunni yfir eignarlod okkar, milli huss og sjavar verdi felldur brott.

Samkvaemt skipulagslogum nr. 123/2010 er svaedisskipulag skipulagsaaetlun tveggja eda fleiri

sveitarfelaga par sem sett er fram sameiginlega stefna beirra um byggdabroun og ba baetti

landnotkunar sem borf ertalin a ad samraema vegna sameiginlegra hagsmuna hlutadeigandi

sveitarfelaga. t>a er kvedid a um i logum ad vi9 ger5 aSalskipulags skuli byggt a svaeSisskipulagi liggi

paS fyrir. Sveitarfelogin sem standa ad svaeSisskipulagi hofu3borgarsvae5isins hafa me3 samkomulagi

fra 24. agust 2012 skuldbundid sig til a3 umgangast staSfest svaedisskipulag af festu og vir3ingu. \

samkomulaginu segir a3 vi3 gerS adalskipulags adildarsveitarfelaganna og endurskodun peirra skuli

byggja a stefnumorkun svaedisskipulagsins. Af bessu verdtur radid ad svaedisskipulagid se ad flestu

leyti bindandi fyrir hlutadeigandi sveitarfelog og ad framtidarskipulag hvers sveitarfelags verdi byggt

a svaedisskipulaginu.

Samkvaemt svaedisskipulagstillogunni, greinargerd sem fyilgir tilloginni og pemakorti, kort 7, nattura

og utivist er gert rad fyrir strandstig yfir eignarlod okkar milli huss og sjavar. Framsetning

strandstfgsins med bessum haetti ryrir verulega verdmaeti fasteignar okkar og gengur \ berhogg vid

samninga sem gerdir hafa verid vid baejarstjorn Seltjarnamesbaejar.

t»ad er skodun okkar ad svaedisskipulagsnefndin hafi snidgengid akvaedi stjornsyslulaga nr. 37/1993

vid undirbuning, framsetningu og auglysingu svaedisskipulagstiillogunnar. Samkvaemt 13. gr. laganna

skal adili mals eiga pess kost ad tja sig um efni mals adur en stjornvald tekur akvordun \ pvi.

Samkvaemt 14. gr. stjornsyslulaganna skal stjornvald, eigi adili mats rett a ad tja sig um efni pess, svo

fljott sem vid verdur komid, vekja athygli adila a bvf ad mal hans se til medferdar. t>essi regla,

andmaelareglan, er ein af meginreglum stjornsyslurettarins og eru n'kar krofur gerdar til stjornvalds

ad virda bessa grundvallarreglu begar mal snertir stjonarskrarvarinn rettindi s.s. fridhelgi

eignarrettar, b.m.t. ad adili hafi att bess kost ad tja sig urn mal adur en akvordun er tekin i bvi.

Svaedisskipulagsnefndinni og/eda baejarstjorn Seltjarnamesbaejar bar ad tilkynna okkur med

formlegum haetti ad verid vaeri ad undirbua og auglysa tillogu ad svaedisskipulagi sem skerdir



•

eignarrettindi okkar sem varin eru af 72. gr. stjornarskrarinnar. Me3 pvi ad sniSganga pessi rettindi

okkar er svaeSisskipulagstillagan marklaus a3 pvi er tekur til framsetningar strandstigs um 163 okkar.

Ljost er a3 staSsetning a strandsti'g ne3an nuverandi byggflar myndi ohjakvaemilega fela i ser

umfangsmiklar framkvaemdir a viSkvaemu lifriki i fjorubonSi SkerjafjarSar. Slikt vaeri i andst63u vi3

fyrirliggjandi natturuverndaraaetlun var3andi Skerjarfjorfl og i andst63u vi3 sjonarmi3 um

skipulagningu vidkvaemra strandsvaeda i nuverandi landsskipulagi.

Fyrir LambastaSahverfi a Seltjarnarnesi er i gildi adalskipulag Seltjarnarnesbaejar 2006 - 2024,

sambykkt af baejarstjorn Seltarnarness 22. februar 2006. Par er serstaklega fjallaQ um a3 litt raska3ar

fjorur nalaegt bettbyli eins og a Seltjarnarnesi, hafi mikiS utivistargildi fyrir ibua og serstok ahersla

I6g3 a vernd beirra. Ljost er a3 fjorur bessar eru einnig mBdvaegar fyrir hi3 vernda3a vistkerfi i

fridlandinu i Grottu, enda bangfjorur me3 fjolbreyttu smadyralifi eins og a eignar!63 okkar, mikilvaeg

faeduuppspretta varpfugla a svaedinu.

A3 lokum pykir okkur rett a3 vekja athygli hluta3eigandi a me3alhofsreglu stjornsyslulaganna sem

kveciur a um ad stjornvald skuli pvi adeins taka ipyngjandi akv5rdun pegar logmaetu markmidi, sem

a3 er stefnt, ver3ur ekki na3 me3 63ru og vaegara moti. Skal pess gaett a3 ekki se fari3 strangar i

sakirnar en naudsyn ber til. Ollum ma vera Ijost a3 tryggja ma umfer3 gangandi vegfarenda um

Seltjarnarnes an bess a3 ba3 se gert me3 pvi a3 brjota ger3a samninga og fara yfir eignarlod okkar.

I Ijosi alls bess sem a3 framan greinir er krafa okkar um a*5 strandstigur milli huss okkar og sjavar sem
syndur er i tillogu a3 svae5isskipulagi ver3i felldur brott.

Vir3ingarfyllst.

Gu3laug Sigurgeirsdottir Sigrrwndur Magnussorf

Afrit:

Baejarstjorn Seltjarnarnesbaejar.



 

 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 

Hamraborg 9, 

200 Kópavogur. 

 

 

        Seltjarnarnesi 1. febrúar 2015. 

 

 

Efni. Athugasemdir við auglýsta tillögu að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. 

 

 

Við undirrituð, Margrét Pálsdóttir og Halldór Þór Halldórsson eigendur fasteignarinnar nr. 6 við 

Steinavör á Seltjarnarnesi gerum alvarlegar athugasemdir við tillögu að svæðisskipulagi 

höfuðborgarsvæðisins sem auglýst hefur verið skv. 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga 

um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Krefjumst við þess að strandstígur sem sýndur er í 

svæðisskipulagstillögunni yfir eignarlóð okkar, milli húss og sjávar verði felldur brott. 

 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 er svæðisskipulag skipulagsáætlun tveggja eða fleiri 

sveitarfélaga þar sem sett er fram sameiginlega stefna þeirra um byggðaþróun og þá þætti 

landnotkunar sem þörf er talin á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi 

sveitarfélaga. Þá er kveðið á um í lögum að við gerð aðalskipulags skuli byggt á svæðisskipulagi liggi 

það fyrir. Sveitarfélögin sem standa að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins hafa með samkomulagi 

frá 24. ágúst 2012 skuldbundið sig til að umgangast staðfest svæðisskipulag af festu og virðingu. Í 

samkomulaginu segir að við gerð aðalskipulags aðildarsveitarfélaganna og endurskoðun þeirra skuli 

byggja á stefnumörkun svæðisskipulagsins. Af þessu verður ráðið að svæðisskipulagið sé að flestu 

leyti bindandi fyrir hlutaðeigandi sveitarfélög og að framtíðarskipulag hvers sveitarfélags verði byggt 

á svæðisskipulaginu. 

 

Samkvæmt svæðisskipulagstillögunni, greinargerð sem fylgir tillöginni og þemakorti, kort 7, náttúra 

og útivist er gert ráð fyrir strandstíg yfir eignarlóð okkar milli húss og sjávar. Framsetning 

strandstígsins með þessum hætti rýrir verulega verðmæti fasteignar okkar og gengur í berhögg við 

samninga sem gerðir hafa verið við bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar. 

 

Það er skoðun okkar að svæðisskipulagsnefndin hafi sniðgengið ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993 

við undirbúning, framsetningu og auglýsingu svæðisskipulagstilllögunnar. Samkvæmt 13. gr. laganna 

skal aðili máls eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því. 

Samkvæmt 14. gr. stjórnsýslulaganna skal stjórnvald, eigi aðili máls rétt á að tjá sig um efni þess, svo 

fljótt sem við verður komið, vekja athygli aðila á því að mál hans sé til meðferðar. Þessi regla, 

andmælareglan, er ein af meginreglum stjórnsýsluréttarins og eru ríkar kröfur gerðar til stjórnvalds 

að virða þessa grundvallarreglu þegar mál snertir stjónarskrárvarinn réttindi s.s. friðhelgi 

eignarréttar, þ.m.t. að aðili hafi átt þess kost að tjá sig um mál áður en ákvörðun er tekin í því. 

Svæðisskipulagsnefndinni og/eða bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar bar að tilkynna okkur með 



formlegum hætti að verið væri að undirbúa og auglýsa tillögu að svæðisskipulagi sem skerðir 

eignarréttindi okkar sem varin eru af 72. gr. stjórnarskrárinnar. Með því að sniðganga þessi réttindi 

okkar er svæðisskipulagstillagan marklaus að því er tekur til framsetningar strandstígs um lóð okkar. 

 

Ljóst er að staðsetning á strandstíg neðan núverandi byggðar myndi óhjákvæmilega fela í sér 

umfangsmiklar framkvæmdir á viðkvæmu lífríki í fjöruborði Skerjafjarðar. Slíkt væri í andstöðu við 

fyrirliggjandi náttúruverndaráætlun varðandi Skerjarfjörð og í andstöðu við sjónarmið um 

skipulagningu viðkvæmra strandsvæða í núverandi landsskipulagi.  

 

Fyrir Lambastaðahverfi á Seltjarnarnesi er í gildi aðalskipulag Seltjarnarnesbæjar 2006 – 2024, 

samþykkt af bæjarstjórn Seltarnarness 22. febrúar 2006. Þar er sérstaklega fjallað um að lítt raskaðar 

fjörur nálægt þéttbýli eins og á Seltjarnarnesi, hafi mikið útivistargildi fyrir íbúa og sérstök áhersla 

lögð á vernd þeirra. Ljóst er að fjörur þessar eru einnig miklvægar fyrir hið verndaða vistkerfi í 

friðlandinu í Gróttu, enda þangfjörur með fjölbreyttu smádýralífi eins og á eignarlóð okkar, mikilvæg 

fæðuuppspretta varpfugla á svæðinu. 

 

Að lokum þykir okkur rétt að vekja athygli hlutaðeigandi á meðalhófsreglu stjórnsýslulaganna sem 

kveður á um að stjórnvald skuli því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem 

að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess gætt að ekki sé farið strangar í 

sakirnar en nauðsyn ber til. Öllum má vera ljóst að tryggja má umferð gangandi vegfarenda um 

Seltjarnarnes án þess að það sé gert með því að brjóta gerða samninga og fara yfir eignarlóð okkar.  

 

Í ljósi alls þess sem að framan greinir er krafa okkar um að strandstígur milli húss okkar og sjávar sem 

sýndur er í tillögu að svæðisskipulagi verði felldur brott. 

 

 

 

       Virðingarfyllst. 

 

 

 

Margrét Pálsdóttir     Halldór Þór Halldórsson 

 

 

 

 

Afrit: 

Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar. 



Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins - Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) 

Hamraborg 9, Kópavogi. 

 

Frá eigendum Tjarnarstígs 14, efri hæðar, 170 Seltjarnarnesi.                             

 

Athugasemdir vegna tillögu um strandstíg á Seltjarnarnesi í svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæðið.  

 

 

Í tillögu að nýju svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæðið er lagt til að stígur verði lagður á  

strandlengju Seltjarnarnesbæjar við Skerjafjörð, í Lambastaða- og Melshúsahverfi. Við þessa 

tillögugerð hefur ekki verið gætt að sögulegum og náttúrufarslegum aðstæðum á þessu svæði.  

 a. Framsetning þessara tillagna á þemakortum og í texta er til þess fallin að gera alla umræðu um 

málið erfiða á Seltjarnarnesi. Framsetningin býður upp á  mismunandi túlkun og fullyrðingar þeirra 

sem vilja beita þeim fyrir sig. Bráðnauðsynlegt er að  greina á milli strandlínu og strandstígs á 

þemakortum og í texta og fella út stíginn þar sem forsendur fyrir hann eru ekki fyrir hendi. Sbr. 

orðalag greinargerðar þar sem viðurkennt er að sums staðar hangi stígagerð á “bláþræði”. 

b. Sögulegar forsendur eru einkum þær, að lóðir á svæðinu eru allar eignarlóðir út úr gömlum 

jarðeignum, sem sýnt hefur verið fram á að tilheyra réttindi i fjöru og til sjávar, m.a. fyrir dómstólum. 

Auk þess hefur Seltjarnarnesbær í samningum staðfest þetta og fallið formlega frá hugmyndum um 

stíg í tvígang. 

c. Athygli vekur að stígur á þessum svæðum er ekki hluti af grunnneti göngu- og reiðhjólaleiða á 

Seltjarnarnesi skv. aðalskipulagi bæjarins. Líklegt er að þær leiðir muni liggja um Nesveg með 

tengingu áfram við Reykjavík við Ægisíðu og Sörlaskjól.  

d. Náttúrulegar aðstæður á svæðinu eru sérstakar og aldrei hefur verið sýnt fram á með rökum eða 

rannsóknum að gerlegt væri að leggja þar landstíg. 

e. Fjörustígur á þessum álagsstað yrði mikið mannvirki og ekki hægt að ætla bæjarfélagi að að leggja í 

slíka framkvæmd. Auk þess gengi framkvæmdin gegn náttúruverndarhagsmunum við Skerjafjörð sem 

er á náttúruverndaráætlun Alþingis eins og kunnugt er og valda mikilli röskun á forsendum lífríkisins 

sem samtvinnað er á svæðinu og byggir á forsendum umhverfisins.  

f. Minna má að fram er komin tillaga að landsskipulagi, þar sem sérstaklega er fjallað um skipulag á 

Haf – og strandsvæðum. Þar eru mikilvægar áherslur lagðar sem taka ætti inn í myndina við skipulag 

viðkvæmra strandsvæða.  

g. Þangfjaran neðan við Tjarnarstíg, og raunar allt frá Sörlaskjóli að Hamarsgötu, er afar mikilvægur 

hluti lífríkis Skerjafjarðar, bæði í sjó, á sjávarbotni, fyrir fuglalíf við hann og fyrir manninn.  Það  má 

m.a. sjá af fjölda æðarunga sem koma yfir Skerjafjörð frá Álftanesi á leið vestur á Nes. En um 3200 



varppör æðarfugls hafa verið talin á Skerjafjarðarsvæðinu. Minna má á að Kópavogur og Garðabær 

hafa friðað fjörurnar við Skerjafjörð til verndar umhverfi fjörunnar og fjörulífi. 

 

Virðingarfyllst, 

Björgúlfur Ólafsson og Hanna Margrét Einarsdóttir  



Samtok sveitarfelaga a hofuSborgarsvaeSinu,
Hamraborg 9,
200 KOPAVOGI.

Efni: Athugasemdir vid auglysingu um tillogu ad nyju svaedisskipulagi hofudborgarsvaedisins -

Hofudborgarsvaedid 2040.

Reykjavik, 1. februar 2015

I.

Inngangur.

Med auglysingu i LogbirtingarblaSinu 16. desember 2014 auglysti svaeSisskipulagsnefnd

hofu5borgarsvae3isins tillogu ad nyju svasSisskipulagi hofu3borgarsvae5isins - H6fu3borgarsvae3i3

2040, f samraemi vi3 24. gr. skipulagslaga nr. 123, 2010 og 7. gr. laga um umhverfismat aaetlana nr.

105, 2006. Er aetlunin su a3 hi3 nyja svae3isskipulag muni leysa af holmi svae3isskipulag

hofu3borgarsvas3isins 2001-2024 ogsvae3isskipulagfyrirvatnsvernd a hofu3borgarsvae3inu fra 1998.

i auglysingunni er teki3 fram a3 skipulagstillagan liggi frammi til synis asamt umhverfisskyrslu,

fylgiritum og abendingum Skipulagsstofnunar a skrifstofu Samtaka sveitarfelaga a

hofuSborgarsvaeSinu, hja Skipulagsstofnun og hja ollum sveitarfelogum a hofu3borgarsvae3inu.

Ennfremur sem gognin seu a3gengileg a heimasf3u samtaka sveitarfelaga a hofuSborgarsvaeSinu,

www.ssh.is/2040. t>eim sem telja sig hafa hagsmuna a3 gaeta er gefinn kostur a ad gera athugsemdir

vi3 skipulagstilloguna til loka manudagsins 2. februar 2015.

II.

Umbjodendur minir.

Af bessu tilefni hafa eigendur fasteigna me3 strandlengjunni a sunnanver3u Seltjarnarnesi Ieita3 til JP

Logmanna og fali3 undirritu3um, haestarettarlogmanni, a3 gaeta hagsmuna sinna vegna kynningar a

a3urnefndri tillogu a3 svaeSisskipulagi hofu3borgarsvae3isins. Nanar tilteki3 er um a3 rae3a eigendur

a3 Tjarnarstfg 22, Sigrunu Gu3mundsdottur og Sigbor Einarsson, Tjarnarstfg 20, Ragnhildi

Ingolfsdottur og GuSlaug O. t>orsteinsson og Hamarsgotu 4, Petur Orra t>6r3arson og Kristmu

Bernhoft. Allir umbj63endur minir eiga fasteignir vi3 strandlengjuna f Lambasta3ahverfi a

Seltjarnarnesi, bar sem eignarloSir umbjoSenda minna na \ sjo fram samkvasmt binglystum

eignarheimildum.

f a3urnefndri tillogu ad nyju svae3isskipulagi hofuSborgarsvaeSisins sem nuna er til kynningar er gert

ra3 fyrir bvf a5 Iag3ur ver3i ,,strandstigur" a strandlengju Seltjarnarnesbaejar vi3 Skerjafjor3, b.m.t. i

LambastaSahverfi, og bar af Iei3andi yfir eignar!63ir umbj65enda minna. UmbjoSendur minir gera

fjolmargar og alvarlegar athugasemdir vi3 baer hugmyndir sem fram koma i skipulagstillogunni a3

leggja eigi ,,strandstfg", um eignarloSir beirra. VerSur i bessu Ijosi fyrst a3 fara yfir tilgang, markmi3

og lagalegar forsendur sv3s3isskipulagsins a3ur en viki3 verSur a3 einstokum athugasemdum

umbj63anda minna.

_ M E M B E R Bjarni Hauksson hrl. • Egill Stephensen hdl. • Gu3j6n Olafur Jonsson hrl.
"*TAGLaW Johannes Runar Johannsson hrl. • 6skar Sigur6sson hrl. • Reynir Karlsson hrl. • Teitur Mar Sveinsson hdl.

AI>.». ot linden, u.w rims JP Logmenn - Hofaatorgi • 105 Reykjavik / Austurvegi 6 • 800 Selfoss • kt. 581202-2530 • Simi 588 5200 • Fax 588 5210 • jp@jp.is • www.jp.is



III.
SvaeSisskipulag.

Samkvaemt 1. gr. skipulagslaga nr. 123, 2010 er svae3isskipulag skipulagsaaetlun tveggja e3a fleiri
sveitarfelaga par sem setter fram sameiginleg stefna um bygg3abroun og ba baetti landnotkunar sem

talin er port a a5 samraama vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaSeigandi sveitarfelaga. Samkvaemt 9.
gr. somu laga er vinna ad tillogum um svae3isskipulag f hondum serstakrar svae3isskipulagsnefndar

sem setja skal ser starfsreglur er auglystar skulu f B-deild Stj6rnarti3inda a3 fenginni umsogn
Skipulagsstofnunar.

f 7. mgr. 12. gr. somu laga er kveflid skyrt a um a3 gildandi skipulagsaaetlanir, p.e. svae3iskipulag,

a5alskipulag og deiliskipulag skulu vera f innbyrSis samraemi. Komi upp misrasmi er svae3isskipulag
retthaerra en aSalskipulag og aSalskipulag retthaerra en deiliskipulag. Auk bess skal vi3 ger3 nyrra

skipulagsaaetlana e3a breytinga a skipulagsaaetlunum tekiS mi3 af gildandi landsskipulagsstefnu. I VI.

kafla laganna eru si3an nanari akvae3i um svae3iskipulagsaaetlanir. t>ar kemur m.a. fram f 1. mgr. 21.
gr. a3 i svae3isskipulagi skuli sett fram sameiginleg stefna um byggSabroun og ba baetti landnotkunar

sem borf er talin a a3 samraema vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaSeigandi sveitarfelaga.
StaSbundnar akvar3anir um landnotkun skuli eingongu teknar f svaeSisskipulagi a3 pvf marki sem

nau3syn bykir til a3 tryggja sameiginlega hagsmuni hluta3eigandi sveitarfelaga, til a3 utfaera
landsskipulagsstefnu a hluta3eigandi svae3i e3a vegna nau3synlegrar samraemingar landnotkunar f
fleiri en einu sveitarfelagi.

Af pessu leiSir a3 tillaga a3 svae3isskipulag skal vera \ samraemi vi5 gildandi a3al- og deiliskipulag og
a3eins skal \ svae3isskipulagi kve3i3 a um sta3bundna landnotkun a3 uppfylltum strongum skilyrSum

laganna, sbr. 1. mgr. 21. gr. laga nr. 123, 2010. Umbj63endur mmir telja otviraett ad sli'k skilyr3i seu
ekki uppfyllt var3andi aform um ,,strandstig" a sunnanverSu Seltjarnarnesi.

IV.
Framkomnar tillogur.

Framkomnar tillogur a3 svae3isskipulagi hofu3borgarsvae3sins til arsins 2040 eru \ senn

umfangsmiklar en mjog almennt fram settar og bvf oljosar um morg atri3i. A3 pvf marki sem haegt er
a3 greina skyrar Ifnur f framsetningu tillagnanna vir3ist sem lagt se til a3 ,,strandstfgur" svokallaSur

,,blabra3ur strandlengjunnar" verSi me3fram strondum a ollu skipulagssveeSinu. t>annig segir a bis. 57
a3:

Strandlengja hofudborgarsvasdisins verdur ems og kostur er gerd adgengileg. Um
strondina og onnur utivistarsvaedi liggur net stiga sem gefur moguleika a
umhverfisvaenum og heilnasmum ferdamatum um samfelldar leidir milli sveitarfelaga og
borgarhluta.

\ nanari utskyringum a markmi3um tillagnanna i kafla 4.1 segir a bis. 60 a3:

Med Blabraedinum er skirskotad til Grsena trefilsins of an byggdar. Jafnframt er

skirskotad til bess ad moguleiki a samfelldum strandstig hangir a nokkrum stbdum a
blabraedi vegna landnotkunar, eignarhalds og stadhatta.

t>annig er Ijost a3 i skipulagstillogunni sjalfri er gert ra5 fyrir bvf a3 ekki se mogulegt a3 leggja
fyrrnefndan ,,strandstfg" me3fram allri standlmunni, er bannig begar viSurkennd su staSreynd a5
omoguleiki se til staSar til a3 framfylgja tillogunni. Saetir bvf verulegri fur3u a3 slfkar tillogur seu

settar fram.



t>a6 er pvf illskiljanlegt ad reynt se ad leggja pa skyldu a sveitarfelog a svaefiinu a6 framfylgja

framangreindu markmifii, sem bo er viSurkennt a5 se illframkvaemanlegt. Um petta efni segir f kafla

4.1.5 a bis. 62 a3 sveitarfelogum beri skylda til ad:

...utfaera i adalskipulagsaaetlunum adgerdarmarkmid 4.1 [sbr. bis. 60] og gera

serstaklega grein fyrir utfasrslu sameiginlegra utvistarsvasda, s.s. Grsena trefilsins og

helstu adkomusvaeda, grasna stigsins, grsenna geira og strandstigs.

Uppdrattur sa sem fylgir me3 a bis. 61 er e3li malsins samkvaemt svo oskyr f peim staer3arhlutf6llum

sem hann er settur fram a3 ekki ver3ur dregin me3 nokkurri vissu alyktun um sta3setningu

,,strandsstfgs" e3a annarra fyrirbasra a honum. Um svonefndan ,,Blabra6" og ,,strandstfg" me3 ollu

hofuSborgarsvaeQinu er einnig fjalla3 i fylgiriti VIM me3 tillogunni er nefnist ,,nattura og utivist". Par

kemur efnislega pa3 sama fram og itillogunni sjalfri, ennfremur er nefnt a3 hugmynd um ,,strandstfg"

hafi fyrst komi3 fram \ erindi a malbingi sveitarfelaganna ari3 2007 er fjallaSi um verndun

SkerjafjarSar. Er par jafnframt a3 finna uppdratt a bis. 23 par sem lyst er nuverandi astandi en i engu

geti3 hva3a breytingar eru Iag3ar til me3 framkomunni skipulagstillogu.

V.

Rettarahrif svaedisskipulags.

Af akvas3i 12. gr. skipulagslaga nr. 123, 2010 Iei3ir a3 skipulagsaaetlanir skulu vera i innbyr3is

samraemis og er teki3 serstaklega fram a3 svas3isskipulag se par retthaest. Ennfremur kemur fram i

samkomulagi um svae3isskipulag hofu3borgarsvae3isins, dagsett 24. agust 2012, milli allra

sveitarfelaga a hofu3borgarsvae3inu a3:

Samningsadilar skuldbinda sig til ad umgangast stadfest svaedisskipulag af festu og

virdingu. Vid gerd adalskipulags adildarsveitarfelaganna og endurskodun peirra skal

byggja a stefnumorkun svsedisskipulagsins.

Einstok sveitarfelog a svae3inu eru bvi skuldbundin ad utfaera a3al- og deiliskipulag i samraemi viS

sampykkt svae3isskipulag. Petta er a3 sjalfsog3u ha3 peirri lykilforsendu a5 sta3fest svaeSisskipulag se

baeSi a3 formi og efni i samraemi vi3 akv3s3i gildandi laga hverju sinni og kva3ir e3a markmi3 seu

pess e3lis a3 einstokum sveitarfelogum se mogulegt a3 framfylgja vegna eignarrettar, fyrri samninga

e3a annarra skuldbindinga. Umbj63endur mfnirtelja framkomna tillogu afatt bae3i a3 efni og formi til

og f andstoSu vi3 rettindi sem bera a3 taka tillit til vi3 slika skipulagsgerS eins og nanar ver3ur raki3

her a eftir.

VI.

Hagsmunir umbjodenda minna.

UmbjoSendur mmir eru eigendur sjavar!63a og na eignar!63ir beirra \ sjo fram samkvaemt binglystum

gognum og bvf barf sambykki beirra fyrir ollum framkvasmdum a loSunum. Skal nu viki3 nanar a3

eignarheimildum hverrar eignar fyrir sig og siSan er tekin saman rettarstaSa beirra.

i) Eignarheimildir.

a) Tjarnarstigur 20

Upphaflega var umrasdd 165 merkt i veSmalabokum og opinberum skram sem nr. 16. Samkvaemt

erf6aafsali, dags. 15. junf 1967, fekk Jon Leifs f sinn hlut umrasdda eignarloS ( Lambasta3alandi.

Ofeigur Hjaltested keypti eignina 10. juni 1976 og seldi s(6an til Arnar Johannssonar og Kristinar



Olafsdottur umraedda eign asamt eignarloSarrettindum 6. oktober 1987. Kristfn Olafsdottir eignaSist

sfSan fasteignina a6 ollu leyti samkvaemt skiptayfirlysingu, dagsettri 23. desember 1996. Hun seldi
GuSlaugi Erni Porsteinssyni og Ragnhildi Ingolfsdottur eignina 9. januar 1997 og eru pau pinglystir
eigendur hennar f dag.

b) Tjarnarstigur 22

f>essi 163 var upphaflega merkt i veSmalabokum og opinberum skram nr. 18. Upphaflegur eigandi
hennar var Ingolfur Bjarnason og var I63in ur Lambasta3alandi. Ingolfur eignaSist I63ina med

utlagningu uppboSsrettar Gullbringu og Kjosarsyslu 28. apnl 1958. t>ann 22. desember 1966 afsalaSi
hann siSan Joni Leifs I65inni. I greindu afsali segir a5 afsala3 se Jandspildu peirri allri vi3 Nesveg ur
LambastaSalandi (Akra- og Saebolslandi), Seltjarnarnesi" og sf3an segir orSrett:

Hid selda land er nanar tiltekid 14 metra breid landspilda fra nuverandi landi Akra til

sjavar. Ennfremur 3ja metra breid landspilda fyrir austan Akra fra Nesvegi til sjavar. Loks

grunnur undir fiskhusi, sem adur stod i sudvesturkanti lands Saebols og jafnbreid 165 til
sjavar.

Pinglystir eigendur I63arinnar i dag eru Sigrun Gu3mundsdottir og Sigbor Einarsson en bau Iei5a rett
sinn fra Ingolfi Bjarnasyni.

c) Hamarsgata 4

Samkvaemt ve3malabok eignarinnar afsalaSi Thor R. Thors, framkvaemdastjori, Hauki Oskarssyni

eignar!63 ur eignarlandi sinu \ Lambasta3ahverfi 10. desember 1966. f afsalinu er morkum I65arinnar
lyst svo:

Eignarlod pessi liggur samhlida hornlod Johannesar Larussonar hrl. og er hun afmorkud
med raudu a medfylgjandi uppdrastti, sem er af skipulagi Seltjarnarneshrepps fra

September 1958 og undirritadur er af kaupanda og seljanda. 165 pessi naer ad
nordanverdu ad lodarmorkum Klappar og Saetuns. Oilsjavarrettindi fylgja 166pessari.

Haukur Oskarsson afsala3i si3an eignar!63inni til nuverandi eiganda, Peturs Orra t>6r3arsonar bann 3.

junf 1972. f afsalinu er I63inni lyst me3 sama haetti og fyrr greinir og naer I63in f sjo fram og
samkvasmt binglystum gognum fylgja henni oil sjavarrettindi.

ii) Lodirnar liggja ad sjo.

Svo sem Ijost ma vera af framansogSu standa huseignir umbj63enda minna a eignar!63um og liggja

I63irnar a3 sjo. f islenskum retti er Iiti3 svo a a3 begar landareign liggur a3 sjo fylgi fjaran fram af
henni sem fullkomi3 eignarland. Fjara merkir \ bessu sambandi svae5i3 milli st6rstraumsfl63mals og

stjorstraumsfjorumals. A sama hatt hefur veri3 Iiti3 svo a a3 eigendur landareigna e3a I63a sem liggi
a3 sjo eigi eignarrett yfir svonefndum netlogum sem talin hafi veri3 na 60 fa3ma e5a 115 metra fra
storstraumsfjorumali, sbr. 3. gr. vei3itilskipunar fra 30. junf 1849, 2. gr. laga nr. 39, 1914 um
beitutekju, 3. gr. laga nr. 61, 2006 um lax- og silungsvei3i, sbr. log nr. 63, 1994, og 1. gr. laga nr. 64,

1994 um vernd, fri3un og vei3ar a villtum fuglum og villtum spendyrum, sbr. og til hli3sjonar 4. gr.

vatnalaga nr. 15, 1923. I samrsemi vi5 framangreint er tali3 a3 landeigandi eignist landauka, sem
myndast ffjoru hans.

L63ir umbj63enda minna eru eignar!63ir, sbr. pa3 sem fyrr hefur veriS raki3 um eignarheimildir
beirra. L63irnar na a3 sunnan til sjavar og hvorki fjaran ne netlog fram undan I65unum hafa veriS

skilin fra beim. Engum 63rum hefur bvi veri3 fengin yfirraS fjorunnar e3a netlaganna.



f heimildarbrefum Hamarsgotu 4 er skyrt tekiS fram a3 loSinni fylgja oil sjavarrettindi. f

heimildarbrefum vegna I63anna vi3 Tjarnarstfg 20 og 22 segir ad um eignar!63ir se aS rae3a og fjara

og netlog ekki undanskilin. Mork loSanna liggja til sjavar, eins og iSulega er tekiS fram, og telja
eigendur pessara I63a bvi til eignarettinda yfir fjorunni og netlogum.

Samkvaemt bvf eru umbjoSendur mfnir loglegir eigendur fjorunnar fram undan eignarloSum beirra.

Framkomnar fyriraetlanir um ,,strandstfg" er bvf a eignarlandi umbjoSenda minna. Af bvi leiSir a5

sambykki beirra parf til a3 fyriraetlanir bessar geti komist i framkvaemd, eins og reyndar er vikiS a3 f
skipulagstillogunni sjalfri. t>a parf og baeSi a5 breyta a3al- og deiliskipulagi eins og si3ar verSur rakiS.

Ekkert af pessu liggur fyrir og er pvi beinlinis oheimilt a3 setja slika fyriraetlun fram i skipulagsaaetlun,
bvert a stjornarskrarvarin rettindi umbj65anda minna um friShelgi eignarrettarins, bvert gegn
akvaeSum skipulagslaga, sem og a5al- og deiliskipulags, eins og nanar verSur raki6 her a eftir, sem og

samningsbundnar skyldur Seltjarnarnesbaejar. Umrasdd fyriraetlun er bvf me8 ollu oheimil.

VII.
Athugasemdir umbjodanda minna.

i) Framsetning tillogu ad svsedisskipulagi er afar oskyr.

Eins og rakiS er her a3 framan er \ framkominni svaeSisskipulagstillogu gert ra3 fyrir ,,strandstig" a

ollu skipulagssvaeSinu. Ennfremur er i fylgiriti VIII, bis. 20, teikna3 inn nuverandi stfgakerfi me3
strondinni a sama svae3i. f engu er geti3 f svae3isskipulagstillogunni hvar e3a hvernig Iag3ar eru til
breytingar a nuverandi stigakerfi utan pess a3 einstokum sveitarfelogum er I6g3 su skylda a her3ar,

sbr. kafla 4.1.5, a3 na i a3alskipulagsaaetlun markmi3i f kafla 4.1 b.m.t. um ,,strandstiga". t>annig er \
engu skilgreint hva3 er wstrandstfgur", hvort hann burfi a3 vera i fjorubor3i e3a vi3 strond e5a hvort

gert se ra3 fyrir a3 hugmyndin um ,,strandstfg" byggi a nuverandi stfgakerfi einstakra sveitarfelaga.

Vekur serstaka fur3u a3 f markmi3i svaeSisskipulagsins sjalfs, bis. 60, er a ^a3 bent a3 hugmynd pessi

se illframkvasmanleg, sbr. Jafnframt er skirskotad til pess ad moguleiki a samfelldum strandstig
hangir a nokkrum stodum a blaprsedi vegna landnotkunar, eignarhalds og stadhatta." t>a er og tekiS
fram \ viSauka VIII a3 tillagan um ,,strandstfg" hafi fyrst komiS fram a malbingi um verndum
Skerjafjar3arins. I engu er rokstutt e3a leiddar a5 bvf Ifkur a3 mi3a3 vi3 nuverandi landnotkun

sjavar!63a geti slfk stigager3 fari3 saman vi3 sjonarmi3 um verndun Skerjafjar3arins.

ii) Engin heimild til akvordunar um stadbundna landnotkun isvsedisskipulagi.

\ svae3isskipulagi skal kveSa a um pa baetti landnotkunar sem talin er borf a a3 samraema vegna
hagsmuna vi3komandi sveitarfelaga, sbr. 1. gr. laga nr. 123, 2010. I 1. mgr. 21. gr. somu laga er
serstaklega teki3 fram a3:

Stadbundnar akvardanir um landnotkun skulu eingongu teknar i svaedisskipulagi ad pvi

marki sem naudsyn pykir til ad tryggja sameiginlega hagsmuni hlutadeigandi
sveitarfelaga, til ad utfsera landsskipulagsstefnu a hlutadeigandi svasdi eda vegna
naudsynlegrar samraemingar landnotkunar ifleiri en emu sveitarfelagi.

A3 mati umbj63enda minna er ekkert af framangreindum skilyr3um uppfyllt varSandi mogulega
staSsetningu a fyrirhuguSum ,,strandsti'g" a sunnanverSu Seltjarnarnesi. f fyrsta lagi er Ijost a3

staSsetning a ,,strandstfg" ne3an nuverandi bygg3ar myndi ohjakvaemilega fela f ser umfangsmiklar
framkvaemdir a viSkvaemu Iffrfki i fjorubor3i SkerjarfjarSar, slikt vaeri f andstoSu vi3 fyrirliggjandi
natturuverandaraaetlun var3andi Skerjafjor3 og f andstoSu vi3 sjonarmiS um skipulagningu

viSkvaemra strandsvasSa f nuverandi landsskipulagi. Ennfremur sem sta3setning a slikum ,,strandstfg"



i svaeSisskipulagi getur aldrei ad mati umbjoSenda minna veriS f bagu sameiginlegra hagsmuna

viSkomandi sveitarfelaga eSa samraemingar landnotkunar eins og nanar verfiur rakiS her a eftir.

Hi) Stjornarskrarvarin eignarettindi umbjodenda minna virt ad vettugi.

\72. gr. stjornarskrar fslenska lySveldisins nr. 33, 1944, sbr. 10. gr. stjornskipunarlaga nr. 97, 1995 og

akvasSi 1. gr. 1. viSauka Mannrettindasattmala Evropu, sbr. log nr. 62, 1994 er eignarrettur gerSur

friShelgur. Engan ma skylda til ad lata eign sma af hendi nema almenningsborf krefji og lagafyrirmaeli

og fullt ver6 komi fyrir. AS framan eru rakin bau rettindi sem umbjoSendur mfnir eiga a eignarloSum

si'num a Seltjarnarnesi, eru bar baeSi um ad raeSa allt land til sjavar svo og rettindi I netlogum.
Ohjakvaemilegt er a3 bessi rettindi myndu saeta umfangsmikilli skerSingu me5 lagningu ,,strandstigs"

neSan bygginga sem nu er a fasteignum umbjoSenda minna. Ekki a3eins vaeri nyting I63arinnar skert,

heldur byrfti uppbygging stigsins til a3 for3ast sjavarrok og annaS a3 vera slfk ad utsyni ur husum
umbj63enda minna myndi sker3ast verulega. t>vf til viSbotar myndi umfer3 bse3i gangandi folks,

reiShjolafolks, svo og annarra farartaekja sem a tfSum nota slfka stiga, s.s. rafknunar vespur Iei3a til

bess a3 veruleg haetta vaeri komin inn a mi3jar I63ir umbj63enda minna. betta allt f heild sinni myndi
ekki a3eins ryra ver3gildi fasteigna umbjoSenda minna heldur einnig alia notkunarmoguleika

eignanna. t>arna vaeri i raun um hreina og klara eignaupptoku a3 raeSa.

Slfk sker3ing eignarettinda sem betta hef3i \ for me3 ser vaeri a3eins heimil a3 uppfylltu akvae3i

stjornarskrar um almenningsporf, lagafyrirmaali og fullt ver3. Ljost er a3 domstolar hafa a si3ari arum
tulka3 fremur brongt skilyr3i stjornarskrar um almenningsborf. Nu begar hefur Seltjarnarnesbaer
komi3 upp umfangsmiklu stfgakerfi um bsejarfelagi3, b.m.t. framhja eignar!63um umbj63enda minna

og er f engu synt fram a a3 almenningsborf standi til a3 breyta bvi fyrirkomulagi. Ver3ur ba a3 hafa \
huga a3 sjonarmi3 um me3alhof koma ennfremur sterkt inn vi3 tulkun a almenningsborf hverju sinni.

Pvert a moti er n'k almenningsporf til bess a3 raska ekki vi3kvaemu Iffriki Skerjafjar3arins f
Lambasta3ahverfi og spilla peirri heildarmynd sem bygg3 hefur veri3 upp a svae3inu. Er bannig me3

ollu oheimilt a3 taka eignir e3a hluta eigna umbj63enda minna eignarnami til uppbyggingar a beim
,,strandstig" sem vir3ist aforma3ur \ nuverandi tillogu a3 svae3isskipulagi hofu3borgarsvae3isins til
arsins 2040.

iv) Framkomin tillaga er i andstodu vid adal- og deiliskipulag Seltjarnarnesbaejar.

Me3 svae3isskipulagi einstakra svaeSa skal setja fram skipulagsaaetlun tveggja e3a fleiri sveitarfelaga

par sem sett er fram sameiginlega stefna um bygg3abroun og pa baetti landnotkunar sem talin er
borf a a3 samraema vegna sameiginlegra hagsmuna hluta3eigandi sveitarfelaga, sbr. 1. gr. laga nr.

123, 2010. Af 12. gr. somu laga Iei3ir a3 gaeta skal innra samraemis milli gildandi skipulagsaastlana. Se
misraemi bar a milli er svae3isskipulag retthaerra en a3alskipulag og aSalskipulag retthaerra en
deiliskipulag.

Af pessu Iei3ir a3 ba3 fer bvert gegn 7. mgr. 12. gr. laga nr. 123, 2010 a3 sambykkja nuverandi tillogu
a3 svae3isskipulagi hofu3borgarsvae3isins fyrir Seltjarnarnesbae, enda skulu ,,Gildandi

skipulagsasetlanir vera iinnbyrdis samrasmi." eins og segir f skipulagslogum. t>etta hefur \ for me3 ser
ad ekki er gert ra5 fyrir bv( a3 sambykkt se svae3isskipulag fyrir einstok svaeSi fari gegn gildandi a3al-

og deiliskipulagi sveitarfelaga a viSkomandi svae3i. Enda vaari pa f raun veri3 a3 fella vi3komandi a3al-
og deiliskipulag ur gildi, svo og a3 skerSa stjornarskrarbundi3 sjalfst323i vi3komandi sveitarfelaga,

sbr. 78. gr. stjornarskrarinnar nr. 33, 1944. Er bannig serstaklega tiltekiS f skipulagslogum nr. 123,
2010 a3 aSeins megi sampykkja staSbundna landnotkun i svaaSisskipulagi ad slfkt se nauSsynlegt og i

pagu tiltekinna markmiSa sem rakin voru her ad framan, og eiga ekki vi5 pessu tilviki eins og a5ur var
greint. Slik takmorkun a efni svaedisskipulags var5andi staSbundna landnotkun er a3 sjalfsogSu til ad



koma i veg fyrir ad svaedisskipulag get! veriS sambykkt sem er f andst68u vi3 gildandi a3al- og
deiliskipulag viSkomandi sveitarfelaga.

Fyrir LambastaSahverfi a Seltjarnarnesi er f gildi aSalskipulag Seltjarnarnesbasjar 2006-2024,
sambykkt af baejarstjorn Seltjarnarness 22. februar 2006. bar er serstaklega fjallaS um ad litt raskaSar

fjorur nalaegt pettbyli eins og Seltjarnarnesi hafi mikiS utivistargildi fyrir fbua og serstok ahersla I6g3 a
vernd beirra. Ljost er a<5 fjorur bessar eru einnig mikilvaegar fyrir hi5 vernda3a vistkerfi f friSlandinu f

Grottu, enda bangfjorur me3 fjolbreyttu smadyralffi eins og a eignar!63um umbj63enda minna
mikilvaeg faefluuppspretta varpfugla a svaeSinu. t>a er i gildi a svae3inu deiliskipulag fyrir

Lambasta3ahverfi fra arinu 2013. bar er m.a. tekiS fram a3 um se a3 rae3a nanast fullbyggt

fbuSahverfi me3 langa sogu, svae3inu se samkvaemt gildandi a3alskipulagi skipt upp f ibuSarsvaeSi,
sem naer til nuverandi fbu3arbygg3ar og opi3 svae3i til serstakra nota, sem naer til fjorurmar og

umhverfis. Tengistigur liggur eftir svae3inu um gangstett vi3 Nesveg, Tjarnarstfg og Lambasta3abraut.

Leiksvae3i er vi3 Tjarnarstfg \ tengslum vi3 stig. bannig ma sja a3 heildaruppbyggingu a sva23inu er
lokiS og aforma3ur ,,strandstigur" vseri pvert a nuverandi nytingu svae3isins. t>a kynni ,,strandstfgur"

og ad raska umhverfisvernd akve3inna fri3a3ra mannvirkja og husa a Lambasta3asvae3inu.

Er bvf Ijost a3 aform um ,,strandstig" f fyrirliggjandi tillogu a3 svaeSisskipulagi hofu3borgarsvee3isins
myndu vera f bersynilega osamraemi vi3 gildandi a3al- og deiliskipulag f Seltjarnarnesbae og hef3i i for
meS ser tilheyrandi roskun a fjorulifi, Iffriki f verndu3u fri3landi Grottu og f andst63u vi3 markmi3 um

fri3un strandlengju Seltjarnarness i gildandi skipulagi m.a. vegna utvistargildis Iftt raskaSra fjara.
Getur framkomin tillaga pvi ekki samrasmst akvae3um skipulagslaga nr. 123, 2010 eins og adur var
raki3.

v) Framsetning svsedisskipulagsins er stjornvaldsakvordun.

Af pvf sem framan er rakiS ma Ijost vera a3 umbj63endur minir hafa serstaklegra, einstaklegra og
verulegra hagsmuna a3 gaeta af framkominni tillogu til svae3isskipulags hofu3borgarsvae3isins til

arsins 2040. Birtist ba3 m.a. i bvf a3 stjornarskrarvarin mannrettindi umbj63enda minna, friShelgi
eignarrettarins, yr3i brotin nae3u tillogurnar fram a5 ganga. A3 teknu tilliti til bess sem a5 framan er
rakiS a3 sveitarfelogum, b.m.t. Seltjarnarnesbae, er a3 jafna3i skylt a3 fara a3 sambykktum

svae3isskipulagstill6gum, sbr. og samkomulag um svaeSisskipulag hofu3borgarsvae3isins fra 24. agust
2012, einkum 3. gr. samkomulagsins.

Tillogur pessar fela pvi f ser stjornvaldsathofn \ skilningi 2. mgr. 1. gr. stjornsyslulaga nr. 37, 1993
gagnvart umbj63endum minum. Hef3i i bvf Ijosi boriS a3 gaeta akvae3a laga nr. 37, 1993 vi3

framsetningu og vinnslu tillagnanna, b.m.t. a3 kynna paer serstaklega fyrir umbj63endum mfnum, sbr.
14. gr. laganna og gaeta serstaklega a3 andamaelaretti umbj63enda minna sbr. 13. gr. laganna. Ma

ennfremur Ijost vera a3 rannsoknarregla 10. gr. laganna og me3alhofsregla 12. gr. laganna hafa veri3

brotnar gagnvart umbj63endum mmum. Hvorki virSist hvort hafa veri3 kannaS nakvaemlega hvort
fyrirhuga3ur ,,strandstfgur" vaeri yfir hofu3 mogulegur m.t.t. eignarettinda e3a samningsbundinna
rettinda, ne hvort a3 sama markmi3i um a3gengi almennings a3 natturu og umhverfi maetti na me3

vaegari urrae3um. Ma bvf Ijost vera a3 jafnt akvaeSi stjornsyslulaga nr. 37, 1993 og meginreglur
stjornsyslurettar, sama efnis en meS viStaekara gildissvi3i, hafa veriS brotnar gagnvart umbj63endum

mfnum. Lei3ir betta ohjakvaemilega til bess a3 ver3i svas3isskipulagi3 sampykkt f obreyttri mynd er
ologmaett og bvf ogildanlegt gagnvart umbj63endum minum.

vi) Tillagan er oframkvaemanleg.

Pratt fyrir a3 sv3e3isskipulagsnefnd hofu3borgarsvae3isins se me5 logum og samkomulagi um

svaeSisskipulag a svae3inu fali3 mikiS vald er Ijost ad nefndinni er oheimilt me3 tillb'gum sfnum a3



skerSa stjornarskrarvarin eignarettindi an pess ad skilyrSi stjornarskrar um eignarnam seu uppfyllt.

t>a er nefndinni einnig oheimilt ad utfaera tillogur smar bannig a3 baer gangi gegn samningsbundnum
rettindum sem einstok sveitarfelog hafa gengist undir. Me3 bvi vaeri nefndin ad skerSa
stjornarskrarbundi3 sjalfstaefli sveitarfelaganna, sbr. 78. gr. stjornarskrarinnar, og jafnframt sem

einstokum sveitarfelogum vaeri gert okleift a3 framfyigja sambykktu svaedisskipulagi. M.a. liggur fyrir

ad Seltjarnarnesbaer hefur \ samningum viS nuverandi loSareigendur eda fyrirrennara beirra, baeSi f

Melshusatun- og Lambasta5ahverfi falli3 fra ollum hugmyndum um strandstig neSan undir nuverandi

byggingum og vi6urkennt ad fullu eignarrettindi nuverandi sjavarloSa i samraemi vi5 bau rettindi sem
ad framan voru rakin. Seltjarnarnesbaer er skuldbundinn ad virSa slfk rettindi, enda bau bae5i

stjornarskrar- og samningsbundin. Vaeri tillaga ad svae3isskipulagi hofu3borgarsvae3isins sambykkt
sem skerSa aetti slik rettindi er tillagan oframkvaemanleg bar sem Seltjarnarnesbae vaeri beinlmis
oheimilt a3 utfaera markmi3 tillogunnar i a3al- og deiliskipulagi sveitarfelagsins.

VIII.
Samantekt.

Af ollu framansog3u er ba3 skilyr3islaus krafa umbj63enda minna a3 tillaga a3 svae3isskipulagi
hofu3borgarsvae3isins til arsins 2040 ver3i breytt hva3 var3ar landnotkun til stfgager3ar f
LambastaSahverfi a Seltjarnarnesi bannig a3 svae3isskipulagstillagan samraemist nuverandi a3al- og

deiliskipulagi Seltjarnarnesbaejar. Tillagan er einnig f nuverandi buningi ologmaet af fjolmorgum
astae3um eins og raki3 hefur veri3 her a3 framan.

Vir3ingarfyllst,

JP Logmenn

_

Oskar Sigur3sson hrl.

Afrit:

Baejarstjorn Seltjarnarness, Austurstrond 2, 170 SELTJARNARNESI.
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Samtök'sveitarfélaga'á'höfuðborgarsvæðinu,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Hamraborg'9,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
200'Kópavogur.'

!

Efni:!Svæðisskipulag!höfuðborgarsvæðisins,!athugasemd!við!auglýsta!tillögu.!

Með' auglýsingu' í' Lögbirtingarblaðinu' 16.' desember' 2014' auglýsti' svæðisskipulagsnefnd'
höfuðborgarsvæðisins' tillögu' að' nýju' svæðisskipulagi' höfuðborgarsvæðisins' –' Höfuðborgarsvæðið'
2040,' í'samræmi'við'24.'gr.'skipulagslaga'nr.'123,'2010'og'7.'gr.' laga'um'umhverfismat'áætlana'nr.'
105,' 2006.' Er' ætlunin' sú' að' hið' nýja' svæðisskipulag' muni' leysa' af' hólmi' svæðisskipulag'
höfuðborgarsvæðisins'2001R2024'og'svæðisskipulag'fyrir'vatnsvernd'á'höfuðborgarsvæðinu'frá'1998.'

Í' auglýsingunni' er' tekið' fram' að' skipulagstillagan' liggi' frammi' til' sýnis' ásamt' umhverfisskýrslu,'
fylgiritum' og' ábendingum' Skipulagsstofnunar' á' skrifstofu' Samtaka' sveitarfélaga' á'
höfuðborgarsvæðinu,' hjá' Skipulagsstofnun' og' hjá' öllum' sveitarfélögum' á' höfuðborgarsvæðinu.'
Ennfremur' sem' gögnin' séu' aðgengileg' á' heimasíðu' samtaka' sveitarfélaga' á' höfuðborgarsvæðinu,'
www.ssh.is/2040.'Þeim'sem'telja'sig'hafa'hagsmuna'að'gæta'er'gefinn'kostur'á'að'gera'athugsemdir'
við'skipulagstillöguna'til'loka'mánudagsins'2.'febrúar'2015.'

'

Undirrituð,'eigendur'fasteignarinnar'að'Nesvegi'103,'Seltjarnarnesi,'gerum'athugasemdir'við'
hugmynd'um'strandstíg'í'ofannefndri''skipulagstillögu.''Við'teljum'að'hugmyndin'að'strandstíg'á'
þessu'svæði'algjörlega'óraunhæfa'og'illa'ígrunduð.'Nesvegur'103'stendur'6m'frá'sjóvarnargarðinum''
Lóð'Nesvegar'103'og'105'er'lægsti'staðurinn'á'sv'strönd'Seltjarnarnes'með'tilheyrandi'ágengni'sjávar'
sérstaklega'í'nv'áttum.'Strandstígur'sem'standast'ætti'álag'sjávar'á'svæðinu'yrði'væntanlega'úr'
járnbentri''steinsteypu''til'að'gera'sér'vonir'um'að'standast'álagið.'Hæð'stígsins'yrði'væntanlega'
svipað''og'lóðarhæðin'þannig'að'stígurinn'gæti'orðið'í'6R7'm'fjarlægð'frá'gluggum'Nesvegar''103.'
Stórfelld'eignarýrnun'yrði'á'nefndum'húseignum'nái'þessi'hugmynd'fram'að'ganga.'Við'teljum'að'
stuðningur'ráðamanna'Seltjarnarnesbæjar'sé'fyrir'þessari'tillög'að'öðrum'kosti'væri'hún'ekki'upp'á'
teikniborðinu.'Ljóst'er'að'nýgert'skipulag'í'austurhluta'Lambastaðahverfis'eru'víti'til'varnaðar'og'
sama'má'segja'um'fjöruna'þar'fram'af'sem'er'í'algjörri'óhirðu'og'reiðileysi'og'ófær'gangandi'fólki.''

Strandstígs'hugmynd'ráðamanna'bæjarfélagsins'kemur'okkur'gjörsamlega'í'opna'skjöldu,'enda'erum'
við'ný'búin'að'festa'kaup'á'eigninni'Nesvegi'103,'þar'sem'okkur'grunaði'ekki'að'slíkar'athuganir'sem'
þessar'væru'uppi'á'teikniborðinu,'enda'verð'lóða'hér'mun'hærra'en'gengur'og'gerist'annarsstaðar'á'
landinu'og'það'hefði'ekki'hvarflað'að'okkur'að'festa'kaup'á'eigninni'ef'fyrirhugaðar'tillögur'væru'
raunverulegar.'''''''''''''

Nær'væri'að'hlúa'að'því'sem'fyrir'er'í'stað'þess'að'stefna'á'stórfelldar'eignaupptökur'og'
framkvæmdir'sem'myndu''kosta''hundruðir''miljóna'ef'ekki'miljarða,'allt'á'kostnað'skattgreiðenda.'
Ekki'verður'séð'að'almannahagur'séu'í'húfi,'í'þessu'máli,'þannig'að'eignaupptaka'mundi''vart'fá'
fulltingi'dómstóla'og'því'falli'málið'um'sjálft'sig.'

Með'tilliti'til'framanskráðs'er'krafa'okkar'að'allar'hugmyndir'um'strandstíg'yfir'lóðir'húsanna'
Nesvegar'103'og'105,'og'annara'lóða'á'ströndinni,'verðir'felldar'brott'úr'tillögum'að'ofannefndu'



svæðisskipulagi'fyrir'fullt'og'allt'svo'að'ábúendur'geti'átt'hér'friðsæla'búsetu'án'þess'að'eiga'aðra'
eins'aðför'að'eignaréttir'þeirra'yfir'höfði'sér.'

Er' það' skilyrðislaus' krafa' okkar' að' tillaga' að' svæðisskipulagi' höfuðborgarsvæðisins' til' ársins' 2040'
verði'breytt'hvað'varðar'landnotkun'til'stígagerðar'við'Nesveg'103'og'105'á'Seltjarnarnesi'þannig'að'
svæðisskipulagstillagan' samræmist' núverandi' aðalR' og' deiliskipulagi' Seltjarnarnesbæjar.' Tillagan' er'
einnig'í'núverandi'búningi'ólögmæt'af'fjölmörgum'ástæðum.'

Við'áskiljum'okkur'rétt'til'beita'hverju'því'úrræði'sem'mögulegt'er'til'að'gæta'hagsmuna'okkar,'þ.m.t.'
að' láta' reyna' á' lögmæti' svæðisskipulagsins' fyrir' dómstólum' verði' ekki' tekið' tillit' til' alvarlegra'
athugasemda' við' framkomna' skipulagstillögu.' Ljóst' er' að' tillaga' að' svæðisskipulagi' verður' að'
samræmast' lögum'og' er' óhjákvæmilegt' að' taka' tillit' til' stjórnarskrárvarinnar' eignaréttinda,' svo' og'
samningsbundinna' réttinda' sem' einstök' sveitarfélög' hafa' undirgengist.' Að' öðrum' kosti' er'
svæðisskipulagið'ólögmætt,'óframkvæmanlegt'og'með'öllu'marklaust.''

'

Seltjarnarnesi,'30.1'2015.'

Virðingarfyllst,'

'

Gísli'Örn'Garðarsson','eigandi'Nesvegi'103'

Nína'Dögg'Filippusdóttir'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Afrit':'

Bæjarstjórn'Seltjarnarnesbæjar'



Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins 

- Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) 

Hamraborg 9, Kópavogi 

 

Frá eigendum Sæbóls, Nesvegi 121.  170 Seltjarnarnes                             

Athugasemdir vegna strandstígs á Seltjarnarnesi í tillögu að nýju 

svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæðið 

Í tillögu að nýju svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæðið er lagt til að stígur verði 

lagður á  strandlengju Seltjarnarnesbæjar við Skerjafjörð, í Lambastaða- og 

Melshúsahverfi. Við þessa tillögugerð hefur ekki verið gætt að sögulegum og 

náttúrufarslegum aðstæðum á þessu svæði.                                                             

a. Framsetning þessara tillagna á þemakortum og í texta er til þess fallin að 

gera alla umræðu um málið erfiða á Seltjarnarnesi. Framsetningin býður 

upp á  mismunandi túlkun og fullyrðingar þeirra sem vilja beita þeim fyrir 

sig. Bráðnauðsynlegt er að  greina á milli strandlínu og strandstígs á 

þemakortum og í texta og fella út stíginn þar sem forsendur fyrir hann eru 

ekki fyrir hendi. Sbr. orðalag greinargerðar þar sem viðurkennt er að sums 

staðar hangi stígagerð á “bláþræði”. 

b. Sögulegar forsendur eru einkum þær, að lóðir á svæðinu eru allar 

eignarlóðir út úr gömlum jarðeignum, sem sýnt hefur verið fram á að 

tilheyra réttindi i fjöru og til sjávar, m.a. fyrir dómstólum. Auk þess hefur 

Seltjarnarnesbær í samningum staðfest þetta og fallið formlega frá 

hugmyndum um stíg í tvígang. 

c. Athygli vekur að stígur á þessum svæðum er ekki hluti af grunnneti göngu- 

og reiðhjólaleiða á Seltjarnarnesi skv. aðalskipulagi bæjarins. Líklegt er að 

þær leiðir muni liggja um Nesveg með tengingu áfram við Reykjavík við 

Ægisíðu og Sörlaskjól.  

d. Náttúrulegar aðstæður á svæðinu eru sérstakar og aldrei hefur verið sýnt 

fram á með rökum eða rannsóknum að gerlegt væri að leggja þar landstíg. 

e. Fjörustígur á þessum álagsstað yrði mikið mannvirki og ekki hægt að ætla 

bæjarfélagi að að leggja í slíka framkvæmd. Auk þess gengi framkvæmdin 

gegn náttúruverndarhagsmunum við Skerjafjörð sem er á náttúruverndar-



áætlun alþingis eins og kunnugt er og valda mikilli röskun á forsendum 

lífríkisins sem samtvinnað er á svæðinu og byggir á forsendum 

umhverfisins. Þar þarf sérstaklega að gæta að eftirfarandi:   

1. Mikill munur flóðs og fjöru er við Skerjafjörð eða hátt í 5 m auk áhrifa 

álagsvinds, en þá getur flóðhæð orðið yfir 6 m. Þessa gætir sterklega á 

svæðinu og er einn meginþátturinn, sem huga þarf að þegar hugmyndir 

um fjöruframkvæmdir skjóta upp kollinum. 

2. Fornt hraunbelti myndar klappir í efri hluta fjöru og er meginvörnin fyrir 

landið. Síðan tekur við fjölbreytt og lífrík þangfjara, þangskógur í sjó og 

fjölbreytt smádýralíf á sjávarbotni. 

Þangfjaran neðan Hamarsgötu og áfram að Sörlaskjóli er afar mikilvægur 

hluti lífríkis Skerjafjarðar, bæði í sjó, á sjávarbotni, fyrir fuglalíf við hann 

og fyrir manninn.  Það  má m.a. sjá af fjölda æðarunga sem koma yfir 

Skerjafjörð frá Álftanesi á leið vestur á Nes. En um 3200 varppör 

æðarfugls hafa verið talin á Skerjafjarðarsvæðinu. Minna má á að 

Kópavogur og Garðabær hafa friðað fjörurnar við Skerjafjörð til verndar 

umhverfi fjörunnar og fjörulífi. Ítarlegust rannsókn á fjörusvæðum á 

Seltjarnarnesi var unnin af Agnari Ingólfssyni og  fleirum og sýna fram á 

fjölbreytni þeirra og mikilvægi. (Sjá m.a. í Náttúrufar á Seltjarnarnesi 

1997). Einnig hafa rannsóknir þeirra Arnþórs Garðarssonar á fuglalífi á 

Seltjarnarnesi mikið gildi. 

f. Minna má að fram er komin tillaga að landsskipulagi, þar sem sérstaklega er 

fjallað um skipulag á Haf – og strandsvæðum. Þar eru mikilvægar áherslur 

lagðar sem taka ætti inn í myndina við skipulag viðkvæmra strandsvæða.  

 

Með bestu kveðju 

 

Ósk Magnúsdóttir 

Gunnlaugur Ástgeirsson 

Freyja Gunnlaugsdóttir 

 

           Sæbóli, Nesvegi 121. 170 Seltjarnarnesi                                                                              

 



Samtdk sveitarf6laga 5 hdfudborgarsvrdinu,
Hamraborg 9,

200 K6pavogi.

Seltjarnarnesi 2. febrriar 201 5.

Efni. Athugasemdir vi6 aug$sta tilliigu ad svredisskipulagi hiifudborgarsvreOisins.

Vi6 undiritud, Skrili Gunnar Sigfiisson, eigandi fasteignarinnar nr. 86 vi6 Selbraut 6 Seltjarnarnesi og

Sigri6ur Kolbeinsd6ttir, sem er me6 skr66 ldgheimili 6 Selbraut 86, gerum alvarlegar athugasemdir
vi6 tilldgu a6 svre6isskipulagi hdfudborgarsvre6isins sem auglyst hefur veri6 skv. 24. gr.

skipulagslaganr. 12312010 og 7. gr.laga um umhverfismat irctlana nr. 105/2006. Kre{umst vi6 pess

a6 strandstigur sem syndur er i svredisskipulagstilkigunni yfir eignarl66 okkar, milli hirss og sj6var,
verdi felldur brott.

Samkvremt skipulagsl<igum nr. 12312010 er svedisskipulag skipulagsdretlun tveggja e6a fleiri
sveitarfelaga par sem sett er fram sameiginleg stefna peirra um bygg6apr6un og p6 pretti landnotkunar
sem pdrf er talin 5 a6 samrema vegna sameiginlegra hagsmuna hlutadeigandi sveitarf6laga. F6 er

kve6i6 5 um i l<igunum ad vi6 gerd adalskipulags skuli byggt 6 sve6isskipulagi liggi pa6 furir.
Sveitarf6login sem standa ad svredisskipulagi hdfudborgarsvedisins hafa me6 samkomulagi fr| 24.

itgitst 2012 skuldbundid sig til a6 umgangast stadfest svre6isskipulag af festu og virdingu. f
samkomulaginu segir ad vi6 gerd adalskipulags a6ildarsveitarfdlaganna og endurskodun peirra skuli
byggia 6 stefnumdrkun svre6isskipulagsins. Af pessu verdur rri6i6 a6 svrdisskipulagi6 sd a6 flestu
leyti bindandi fyrir hlutadeigandi sveitarf6ldg og a6 framtidarskipulag hvers sveitarf6lags ver6i byggt
6 sv16isskipulaginu.

Samkvrmt svr6isskipulagstilldgunni, greinarger6 sem fl,lgir tilldgunni og pemakorti, kort 7, nSttfra
og ritivist er gert rri6 ffrir strandstig yfir eignarl6d okkar milli hriss og sj6var. Framsetning
strandstfgarins med pessum hrtti rlirir verulega ver6meti fasteignar okkar og gengur i berhdgg vi6
samninga sem ger6ir hafa veri6 vi6 brejarsd6rn Seltjarnarnesbrejar.

Fa6 er skodun okkar a6 svrdisskipulagsnefndin hafi snidgengid Skvedi stj6rnsfslulaga nr.3711993
vi6 undirbrining, framsetningu og augllisingu svredisskipulagstilldgunnar. Samkvrmt 13. gr. laganna
skal a6ili m6ls eiga pess kost a6 d6 sig um efni m6ls ii6ur en stj6rnvald tekur 6kvor6un i pvi.
Samkvremt 14. gr. stj6rns;fslulaganna skal stj6rnvald, eigi adili mrlls r6tt 6 ad tj6 sig um efnipess, svo
flj6tt sem vi6 ver6ur komi6, vekja athygli a6ila 6 pvi a6 m6l hans sd til me6fer6ar. bessi regla,
andmrelareglan, er ein af meginreglum stj6rns;fslurdttarins og eru rikar krofur gerdar til stj6rnvalds a6
vir6a pessa grundvallarreglu pegar m6l snertir stj6rnarskrilrvarin r6ttindi s.s. fridhelgi eignarrdttar,

b.m.t. ad adili hafi 5tt pess kost a6 tj6 sig um m6l ii6ur en ilkvdrdun er tekin i pvi.
Svr6isskipulagsnefndinni og/eda brjarstj6rn Seltjarnarnesbrejar bar ad tilkynna okkur med
formlegum hretti a6 veri6 vrri ad undirbfa og augljsa tillogu ad svr6isskipulagi sem sker6ir
eignarrdttindi okkar sem varin eru af 72. gr. stj6rnarskn{rinnar. Me6 pvi a6 snidganga pessi r6ttindi
okkar er svrdisskipulagstillagan marklaus a6 pvi er tekur til framsetningar strandstigs um 166 okkar.

F6 er lj6st ad svredisskipulagsnefndin hefur vid ger6 tilldgunnar ekki virt p5 skuldbindandi samninga
sem gerdir hafa veri6 vi6 brejarstj6rn Seltjarnarnesbejar og skal af bvi tilefni bent ii eftirfarandi:



. Hinn 18. febrriar 1974 gerdlu Seltjarnarneshreppur og Landsbanki Islands med s6r samning

um l66ir 6 Melhrisatirni og t6k brerinn a6 sdr a6 gera l66irnar byggingarhrefar. Umrreddar
l66ir eru vi6 Srebraut, Selbraut og S6lbraut. f t. gr. samkomulagsins segir. ,,(Jppdrdttur og
melingar Forverks hf. eru sampykkt med peirri breytingu ad detladur stfgur med sjd fellur
nidur og fi orurittindi tilheyra sj dvar\6dum. "

. Hinn 15.6gfist 1997 ger6u l66areigendur vi6 Sebraut, Hamarsgdtu 2, Selbraut 84 og 86

annars vegar og Seltjarnarnesber hins vegar samkomulag um gerd sj6varnargar6s. i
samkomulaginu segir i li6 I . ,,Umreddar l6dir eru einingarl1dir par sem fiarurdttindi
fylgja og hefur Seltjarnarnesber fallid frd detlun um gdngustfg med strondinni samanber

samning milli sveitarstj1ra Seltjarnarness og Landsbanka islands frd 18. febrilar 1974 og i
samremi vid vilja nilverandi l1dareigenda. " L66areigendur pinglfstu yfirllisingu 17. mars

1999 it grundvelli pessa samkomulags par sem fram kemur ad Seltjarnanesbrer hafi fallid fr6
ger6 gdngustigs ffrir ofangreindum l66um.

Me6 vfsan til pessara samninga var svredisskipulagsnefndinni me6 <illu 6heirnilt ad setja fram og

auglysa svre6isskipulagstilkigu sem gengur pvert 5 gerda samninga. Samningarnir eru enn fiemur
skuldbindandi fyrir brejarstj6rn Seltjarnarnesbrjar og er henni me6 6llu 6heimilt a6 standa a6 ger6

tillogu sem gengur freklega 6 ger6a samninga og eignarrdtt okkar.

Ad lokum pykir okkur rdtt ad vekja athygli hlutadaeigandi 6 me6alh6fsreglu stj6rnsyslulaganna sem

kvedur 6 um a6 sd6rnvald skuli pvi adeins taka ipyngjandi 6kvrir6un pegar l<igmetu markmidi, sem

ad er stefirt, verdur ekki n66 me6 o6ru og vegara m6ti. Skal pess gett a6 ekki sd fari6 strangar i
sakirnar en nau6syn ber til. Ollum m6 vera lj6st aO tryggfa mil umferd gangandi vegfarenda um
Seltjarnarnes 6n pess ad pa6 sd gert med pvi ad brj6ta gerda samninga og fara yfir eignarl66 okkar.

f 6Osi atts pess sem a6 framan greinir er krafa okkar um a6 strandstfgur milli hriss okkar og sjilvar sem

syndur er i till<igu a6 svc6isskipulagi ver6i felldur brott.

Virdingarfyllst.

/< ^,
*.2=7 f/Af-v1
Sigridur Kolbeinsd6ttir

Afrit:
B rej arstj 6rn Se ltj arnarnesbej ar.

Skrili Gunnar Si



 

 

 

Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins 

- Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) 

Hamraborg 9, Kópavogi 

 

Frá eigendum Tjarnarstígs 10,  170 Seltjarnarnesi 

 

Athugasemdir vegna strandstígs á Seltjarnarnesi í tillögu að nýju 

svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæðið 

 

 

Í tillögu að nýju svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæðið er lagt til að stígur verði 

lagður á strandlengju Seltjarnarnesbæjar við Skerjafjörð, í Lambastaða-og 

Melshúsahverfi. Við þessa tillögugerð hefur ekki verið gætt að sögulegum og 

náttúrufarslegum aðstæðum á þessu svæði.  

Framsetning þessara tillagna á þemakortum og í texta er til þess fallin að gera alla 

umræðu um málið erfiða á Seltjarnarnesi. Bráðnauðsynlegt er  að greina á milli 

strandlínu og strandstígs á þemakortum og í texta og fella út stíginn þar sem 

forsendur fyrir hann eru ekki fyrir hendi. Sbr. orðalag greinargerðar þar sem 

viðurkennt er að sums staðar hangi stígagerð á “bláþræði”. 

Sögulegar forsendur eru einkum þær að lóðir í Lambastaðahverfi, sem 

Tjarnarstígur tilheyrir, eru allar eignarlóðir út úr gömlum jarðeignum og ná langt 

út í fjöruna, auk þess sem flestum þeirra fylgja sjávarréttindi.  Seltjarnarnesbær 

hefur í samningum staðfest þetta og fallið formlega frá hugmyndum um stíg í 

tvígang. 



Athygli vekur að stígur á þessum svæðum er ekki hluti af grunnneti göngu- og 

reiðhjólaleiða á Seltjarnarnesi skv. aðalskipulagi bæjarins. Líklegt er að þær leiðir 

muni liggja um Nesveg með tengingu áfram við Reykjavík við Ægisíðu og 

Sörlaskjól.  

Náttúrulegaraðstæðurá svæðinu eru sérstakar og fjörustígur á þessum stað yrði 

risavaxið mannvirki. Gengi framkvæmdin gegn náttúruverndarhagsmunum við 

Skerjafjörð, sem er á náttúruverndaráætlun alþingis eins og kunnugt er, og ylli 

röskun á forsendum lífríkisins sem samtvinnað er svæðinu.  

Minna má á að fram er komin tillaga að landsskipulagi, þar sem sérstaklega er 

fjallað um skipulag á haf – og strandsvæðum. Þar eru mikilvægar áherslur lagðar 

sem taka ætti inn í myndina við skipulag viðkvæmra strandsvæða. 

Strandlengjan sem um ræðir er líklega sú eina á öllu höfuðborgarsvæðinu sem 

enn hefur ekki verið eyðilögð af mannavöldum með gríðarlegu jarðraski,  

landfyllingum og grjóthleðslum og tilheyrandi eyðileggingu fjöru- og náttúrulífs. 

Skyti skökku við nú á tímum mikillar vakningar í málefnum umhverfis- og 

náttúruverndar, ef sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu ætla að standa fyrir slíkri 

eyðileggingu á lífríki staðarins. 

Viljum við hér með íbúar og eigendur lóðarinnar að Tjarnarstíg 10 vekja athygli á 

ofangreindum atriðum og mótmæla öllum hugmyndum um lagningu strandstígs 

yfir eignalóð okkar. 

 

 

 

Seltjarnarnesi 1. febrúar 2015 

 

Anna Fjeldsted 

Arnaldur Indriðason 

 



Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 
Hamraborg 9,  
200 Kópavogi. 

 

 

      Seltjarnarnesi  2. febrúar, 2015. 

 

Efni. Athugasemdir við auglýsta tillögu að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. 

 

Fyrir hönd (samkvæmt fyrirliggjandi umboði) Oliviers Bremond og Þórunnar Eddu Anspach, eigendur 
fasteignarinnar nr. 16-18 við Tjarnarstíg á Seltjarnarnesi gerum við alvarlegar athugasemdir við tillögu 
að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem auglýst hefur verið skv. 24. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Krefjumst við þess að strandstígur sem 
sýndur er í svæðisskipulagstillögunni aftan eignarlóð okkar, milli húss og sjávar, verði felldur brott. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 er svæðisskipulag skipulagsáætlun tveggja eða fleiri 
sveitarfélaga þar sem sett er fram sameiginleg stefna þeirra um byggðaþróun og þá þætti landnotkunar 
sem þörf er talin á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi sveitarfélaga. Þá er kveðið 
á um í lögunum að við gerð aðalskipulags skuli byggt á svæðisskipulagi liggi það fyrir. Sveitarfélögin 
sem standa að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins hafa með samkomulagi frá 24. ágúst 2012 
skuldbundið sig til að umgangast staðfest svæðisskipulag af festu og virðingu. Í samkomulaginu segir 
að við gerð aðalskipulags aðildarsveitarfélaganna og endurskoðun þeirra skuli byggja á stefnumörkun 
svæðisskipulagsins. Af þessu verður ráðið að svæðisskipulagið sé að flestu leyti bindandi fyrir 
hlutaðeigandi sveitarfélög og að framtíðarskipulag hvers sveitarfélags verði byggt á svæðisskipulaginu. 

Samkvæmt svæðisskipulagstillögunni, greinargerð sem fylgir tillögunni og þemakorti, kort 7, náttúra 
og útivist er gert ráð fyrir strandstíg aftan við eignarlóð okkar milli húss og sjávar. Framsetning 
strandstígarins með þessum hætti rýrir verulega verðmæti fasteignar okkar og gengur í berhögg við 
samninga sem gerðir hafa verið við bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar.  

Það er skoðun okkar að svæðisskipulagsnefndin hafi sniðgengið ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993 við 
undirbúning, framsetningu og auglýsingu svæðisskipulagstillögunnar. Samkvæmt 13. gr. laganna skal 
aðili máls eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því. Samkvæmt 14. 
gr. stjórnsýslulaganna skal stjórnvald, eigi aðili máls rétt á að tjá sig um efni þess, svo fljótt sem við 
verður komið, vekja athygli aðila á því að mál hans sé til meðferðar. Þessi regla, andmælareglan, er ein 
af meginreglum stjórnsýsluréttarins og eru ríkar kröfur gerðar til stjórnvalds að virða þessa 
grundvallarreglu þegar mál snertir stjórnarskrárvarin réttindi s.s. friðhelgi eignarréttar, þ.m.t. að aðili 
hafi átt þess kost að tjá sig um mál áður en ákvörðun er tekin í því. Svæðisskipulagsnefndinni og/eða 
bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar bar að tilkynna okkur með formlegum hætti að verið væri að undirbúa 
og auglýsa tillögu að svæðisskipulagi sem skerðir eignarréttindi okkar sem varin eru af 72. gr. 
stjórnarskrárinnar. Með því að sniðganga þessi réttindi okkar er svæðisskipulagstillagan marklaus að 
því er tekur til framsetningar strandstígs um lóð okkar. 

Þá er ljóst að svæðisskipulagsnefndin hefur við gerð tillögunnar ekki virt þá skuldbindandi samninga 
sem gerðir hafa verið við bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar. 

Í ljósi alls þess sem að framan greinir er krafa okkar um að strandstígur milli húss okkar og sjávar sem 
sýndur er í tillögu að svæðisskipulagi verði felldur brott. 



 

      Virðingarfyllst.   

 

e.u.  

Gnúpur Halldórsson 

 

 

 

Afrit: 
Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar. 



 

 

 

 

 

Athugsemdir einstaka lóðahafa 
 Landslög f.h. lóðahafa við Dalveg 30 Kópavogi,  með bréfi dags 2. febrúar 2015 

 





 

 

 

 

 

Athugasemdir félagasamtaka 
 Reiðveganefnd Kjalarnesþings hins forna með tölvubréfi 29. janúar 2015 

 Landssamtök hjólreiðamanna með bréfi 2. janúar 2015 

 



SvasSisskipulag hofu6borgarsvae5isins 29.01.2015
Hamraborg 9
200 Kopavogur
ssh@ssh.is

Efni: Svaediskipulag hofudborgarsvaedisins 2015-2040

Ari5 2002 voru gerdar athugasemdir vi5 SvasSisskipulag HofuSborgarsvasSisins og pvi
motmaslt a5 ekki vasru syndir reiSstigar a tillogu aS svaeSiskipulagi og tengingu peirra a milli
sveitarfelaga, svar vi5 athugasemd var pessi 21. mai 2002 : ,,Skipulagningu reidvegakerfis i
utjadri byggdar a hofudborgarsvcedi, er visad tilfyrstu enduskodunar svcediskipulags "

£>ann 14.04.2014-voru~ge«5ar athugasemdir-vegna SvasSisskipulags HofudborgarsvseSis
2015-2040 sem mi er i auglysingu. I fylgiriti XI me5 svaeSisskipulagi segir : ,,Tekid er undir
med reidveganefnd i adgerd 4.1.2, par semfjallad er urn ad halda vid kortagrunni med
utivistarstigum. Vidbrogd: Skerpa ma ordalag til ad ekkifari a milli mala ad reidvegir seu
hluti utivistarstiga ".

Adgerd 4.1.2 :" Svcediskipulagsnefnd vidheldur virkum kortagrunni og upplysingaoflun um
proun Grcena trefilsins og sameiginlegra utivistarstiga i utmork og med strondinni. Serstok
dhersla skal logd a grcena geira, grcena stiginn og strandstiginn ".

Af pvi sem fram kemur her a5 ofan verSur ekki se5 a5 reiSstigar seu hluti af svaeSisskipulagi
hofuSborgarsvaeSisins. ItrekuS er osk ReiSveganefndar i Kjalarnesbingi hinu forna sem fram
kom i brefi dagsettu 14. april 2014 a6 fram komi a SvaeSisskipulagi H6fu5borgarsvas5isins
2015-2040 samrasmt reiSleiSakerfi milli aSildarsveitarfelaga og byggSarsamlaga.

Rei5veganefnd i Kjalarnespingi hinu forna Samaongunefnd landssambands hestmannaf.
Sasmundur Eiriksson formafiur Halldor H Halldorssoji formadur
S : 5772277, klopp@simnet.is S :t5,674900,
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Reykjavík 2. febrúar 2015 
 

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 

Umsögn Landssamtaka hjólreiðamanna 
Stjórn Landssamtaka hjólreiðamanna (LHM) skoðaði tillögur að Svæðisskipulagi á 
kynningarstigi og gerði umsögn um þær. Vísað er til þeirrar umsagnar og viðbragða 
svæðisskipulagsnefndar, sem er fylgiskjal með tillögu að svæðisskipulagi. 

Stjórn Landssamtaka hjólreiðamanna tekur í öllum megindráttum undir þessa tillögu 
að svæðisskipulagi. LHM fagnar því að stefnt sé að því að halda áfram að bæta 
aðgengi meðal annars með byggingu innviða svo sem stíga og stuðla að því að gefa 
fleiri íbúum raunverulegt val um að nota virka samgöngumáta. Skynsamleg og 
faglega stýrð þétting byggðar bætir aðgengi til hjólreiða. Stjórn LHM telur að drögin 
setji fram markmið um byggðaþróun á höfuðborgarsvæðinu sem eru í meginatriðum 
raunsæ. Það mat er byggt á ástandi svæðisins í dag og þeirri þekkingu sem 
stjórnarmenn hafa viðað að sér á ráðstefnum og við lestur efnis um skipulagsmál, og 
séð frá sjónarhorni aðgengis til hjólreiða og þeim almannahag sem auknum 
hjólreiðum fylgir. 

LHM lýsa því sig fylgjandi samþykkt svæðisskipulagsins. Samtökin eru jafnframt 
reiðubúinn til samstarfs við sveitarfélögin og Samtök sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu við að hrinda skipulaginu í framkvæmd. 

LHM fagna því hvernig var brugðist efnislega við mörgum af athugasemdunum sem 
samtökin gerðu við drögin að svæðisskipulagi. En sumt af því sem ekki var svarað 
hefði verið gott að fá svör við, eða helst að textinn í svæðisskipulaginu yrði 
endurbættur.  Með tilvísun í ítarlegri rökstuðningi í fyrri umsögn, leggjum við sem 
dæmi til þessi texti  

2.3.7 Samgönguyfirvöld vinni að því í samgönguáætlun 

hverju sinni að vegfarendum verði tryggt öruggt og heilnæmt 
umhverfi, óháð ferðamáta. Sérstaklega verði hugað að öryggi  
og lýðheilsuávinning virkra samgöngumáta, í samvinnu við erlenda  
sérfræðinga og innlend og erlend hagsmunasamtök. Það er ástæða  
til að skoða t.d. hjólreiðar, sem fara hratt vaxandi. Þekking á orsökum  
hjólreiðaslysa sem ekki hafa alvarlegustu útkomurnar, er ábótavant,  
en virðast oft tengjast göllum á innviðum . 

 

Ef það þarf að stytta málsgreinina mætti gera það aftanfrá. Setningin sem nú stendur 
undir þessum lið um hjólreiðaslys í svæðisskipulagstextanum gefur villandi mynd. 

 

 



 

Landssamtök hjólreiðamanna, Engjavegi 6, 104 Reykjavík 

www.LHM.is – lhm@lhm.is 

Landssamtök hjólreiðamanna (LHM) eru hagsmunasamtök sem hafa að markmiði að 
efla hjólreiðar á Íslandi sem heilsusamlegan lífsmáta og sem samgöngutæki. Stærstu 
hjólreiðafélög landsins eiga aðild að LHM. Samtökin eru þó ekki aðeins málsvari 
félagsmanna hjólreiðafélaga heldur eru þau jafnframt málsvari allra sem hjóla á 
Íslandi. LHM er aðildarfélag að European Cyclists' Federation, sem eru heildarsamtök 
fyrir hjólreiðafélög til samgangna og ferðalaga í Evrópu. Aðildarfélög ECF er að finna í 
öllum löndum Evrópu. LHM hlaut samgönguviðurkenningu Reykjavíkurborgar árið 
2012 fyrir virka þátttöku og áhrif í að efla hjólreiðar á Íslandi. 

 

Virðingarfyllst 

f.h. stjórnar LHM 

Morten Lange formaður 
 
Árni Davíðsson varaformaður 
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