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Samþykktir

Deiliskipulag þetta var samþykkt af skipulags‐ og umhverfisnefnd Fjallabyggðar þann

_________________________

Deiliskipulag þetta, sem auglýst hefur verið skv. 41 gr. skipulagslaga nr. 123 / 2010, var samþykkt í
bæjarstjórn Fjallabyggðar þann

_________________________

______________________________________________

Bæjarstjóri Fjallabyggðar

Deiliskipulag þetta öðlaðist gildi með auglýsingu í B‐deild Stjórnartíðinda þann

_____________________
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1
1.1

Forsendur
Almennar upplýsingar

Greinargerð þessir og skilmálar gilda fyrir skipulagssvæðið sem nær til grunnskólareits á
Þormóðseyri á Siglufirði (sjá nánar í kafla 1.2).
Hér er lýst almennum upplýsingum um deiliskipulagssvæðið og nágrenni þess.
Verði breytingar á skilmálum þessum, verður þeirra getið í þessari grein, í þeirri röð sem þær verða
afgreiddar. Breytingar verða dagsettar og skilmálarnir fá nýtt útgáfunúmer. Fyrsta útgáfa er
ónúmeruð, næsta útgáfa er merkt 0.1 ásamt dagsetningu breytinga og svo framvegis.
1.2

Afmörkun skipulagssvæðis og stærð

Svæðið sem deiliskipulagið nær til er á Þormóðseyri og afmarkast af Norðurgötu, Eyrargötu,
Vetrarbraut og Aðalgötu. Vetrarbraut er innan skipulagsmarka en þess utan eru mörk
deiliskipulagsins við mörk gangstétta og götukants og því eru aðrar götur utan skipulagssvæðisins.
Innan skipulagssvæðisins er m.a. Grunnskóli Fjallabyggðar.
Skipulagssvæðið er alls um 7.500 m2 að flatarmáli.

Mynd 1. Afmörkun skipulagssvæðisins. Undirliggjandi loftmynd er frá árinu 2010.
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1.3

Núverandi aðstæður

Eyrin sem Siglufjörður stendur á er Þormóðseyri og er deiliskipulagssvæðið hluti eyrarinnar.
Innan skipulagssvæðisins eru sjö lóðir og byggingar. Sex byggingarnar eru íbúðarhús sem byggð eru
árunum 1913‐1947 og eru þau á tveimur til fjórum hæðum. Stærsta lóðin og stærsta byggingin er
Grunnskóli Fjallabyggðar (áður Barnaskólinn á Siglufirði) við Norðurgötu 10. Skv. Þjóðskrá Íslands
er lóð skólans 4414,3 m2 og stærð skólans er 1449,6 m2.
Upplýsingar um núverandi byggingar innan skipulagssvæðisins skv. Þjóðskrá Íslands:
•
•
•
•
•
•
•

Grunnskóli Fjallabyggðar, byggður 1913‐99. Birt stærð hússins er 1449,6 m2.
Eyrargata 3, byggt árið 1939. Birt stærð hússins er 224,2 m2
Norðurgata 4a, byggt árið 1913. Birt stærð hússins er 153,2 m2
Norðurgata 4b, byggt árið 1947. Birt stærð hússins er 445,6 m2
Aðalgata 14, byggt árið 1935. Birt stærð hússins er 240,4 m2
Aðalgata 16, byggt árið 1916. Birt stærð hússins er 158,0 m2
Aðalgata 18, byggt árið 1905. Birt stærð hússins er 255,9 m2

Grunnskóli Fjallabyggðar við Norðurgötu hefur verið byggður í mörgum áföngum. Elsti hluti
byggingarinnar var byggður 1913 samkvæmt teikningum Rögnvaldar Ólafssonar og er hann nú
miðhluti hússins. Næst var byggður leikfimisalur með búningsklefum austan og norðan við elsta
hlutann, og var hann tilbúinn 1917. Árið 1932 var tekin í notkun tveggja hæða viðbygging til
vesturs. Árið 1954 brann leikfimisalurinn og skemmdir urðu á öðrum húshlutum. Sama ár hófust
endurbætur og viðbyggingar sem lauk árið 1963. Þá var byggt ofan á leikfimisal og búningsklefa
auk þess sem einnar hæðar skúrbygging var byggð við norðurhlið.
Árið 1993 var farið í verulegar endurbætur á skólahúsinu jafnframt því sem gerðar voru teikningar
að stækkun þess samkvæmt teikningum Ævars Harðarsonar arkitekts. Stækkunin var á þeim tíma
auglýst og kynnt á áberandi hátt bæði með auglýsingum og í bæjarblöðum. Um var um að ræða
tillögur að fullbyggðum skóla fyrir 300 til 400 nemendur með allt að 20 kennslustofum.
Um tillögurnar er það að segja að þær þóttu bæði framsýnar og falla vel að byggðamynstrinu á
Eyrinni, en grunnur að því var lagður með skipulagsteikningu Bjarna Þorsteinssonar frá 1918. Um
er að ræða randbyggðaskipulag þar sem hús standa yfirleitt út við götu og mynda samfelldar
húsaraðir oft á tveimur, þremur og fjórum hæðum. Einnig voru dregnir fram kostir þess að byggja
norðan við núverandi hús þar sem ekki væri skyggt á suðurhlið skólans sem sett hefur sterkan svip
á umhverfið og hefur sérstakt varðveislugildi. Auk þess myndi stækkun þeim megin ekki rýra
skólalóðina sunnan við skólann. Um norðurhlið skólans gilti öðru máli. Þar voru ósamstæðar
skúrbyggingar sem voru illa farnar af byggingarskemmdum sem ekki var talin ástæða til að halda í
og því þótti tilvalið að byggja við þeim megin.
Þegar hafist var handa um endurbætur og stækkun á skólanum voru þessar tillögur um
framtíðarstækkun til norðurs lagðar til grundvallar. Skúrbyggingar voru rifnar og viðbygging byggð
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við húsið til norðurs, sem átti síðan að geta tengst frekari stækkunum til norðurs og meðfram
Eyrargötu. Þessum framkvæmdum lauk um 1999.
Gert er ráð fyrir að núverandi skólahúsnæði verði framtíðar skólahúsnæði á Siglufirði en fyrirhugað
er að byggja við húsið til að það uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til nútíma skólahúsnæðis, en í
húsið vantar m.a. mötuneyti og verknámsstofur.
Viðfangsefni deiliskipulagsins er því að skilgreina lóðir innan götureitsins og byggingarreit fyrir
fyrirhugaða viðbyggingu skólahúsnæðis, ásamt því að leysa bílastæðamál vegna skólans.
Í um tvo áratugi hafa verið uppi hugmyndir um að byggja við skólahúsnæðið en hér að neðan er
tæpt á því hvernig þróum þeirra mála hefur verið:
•
•
•
•
•

Árið 1994 ákvað bæjarstjórn Siglufjarðar að láta teikna heildstæðan grunnskóla á þessum
stað.
Skólann átti að byggja í áföngum og vera einsetinn skóli í samræmi við lög og reglur.
Lögð var áhersla á að byggingin væri í samræmi við götumynd, byggðamynstur og þéttleika
byggðar.
Ráðist var í fyrsta áfanga á árinu 1996 og var sá hluti tekinn í notkun 1999.
Til að ná markmiðum sínum hafði verið ákveðið að stækka lóð skólans og fækka lóðum á
umræddum lóðarreit og húsum og halda þar með þéttleika byggðar.

Sameining sveitarfélaga á Tröllaskaga varð að veruleika í júní 2006.
Árið 1970 voru eftirfarandi lóðir á Siglufirði sameinaðar barnaskólalóð:
•
•
•

Norðurgata 6 og 8.
Vetrarbraut 3, 5, 7 og 9.
Eyrargata 1 og 5.

Eftir sameiningu sveitarfélaganna kom fljótlega í ljós að ekki væri þörf á svo mikilli uppbyggingu í
báðum bæjarkjörnum m.a. vegna fækkunar í árgöngum beggja vegna. Unnið var að framtíðar
skipan skólamála í nýju umhverfi á árunum 2008‐2009. Framtíðarskipan fræðslumála var samþykkt
í bæjarstjórn fimmtudaginn 21. janúar 2010. Nú liggur fyrir að ekki er þörf á verulegum
stækkunum í sameinuðu sveitarfélagi miðað við núverandi íbúafjölda. Kynningarfundur um
fyrirhugaðar stækkanir fór fram í júní á árinu 2011. Niðurstaðan varð sú að eitt skólahús skyldi vera
á Siglufirði og eitt á Ólafsfirði.
1.4

Skipulagsleg staða

Samkvæmt gildandi aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008‐2028 er meginhluti skipulagssvæðisins
skilgreindur sem þjónustustofnanir, en lóðirnar við Aðalgötu 14, 16 og 18 ásamt Norðurgötu 4a og
4b eru á skilgreindu miðsvæði.
Norðurgata er skilgreind sem tengibraut í gildandi aðalskipulagi.
Aðalstígur mun liggja meðfram Aðalgötu norðanverðri.
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Ekkert deiliskipulag er í gildi innan skipulagssvæðisins.
Gert er ráð fyrir að deiliskipulag verði í samræmi við gildandi aðalskipulag.

Mynd 2. Hluti aðalskipulags Fjallabyggðar, Siglufjörður, 2008‐2028

Eftirfarandi umfjöllun er í gildandi aðalskipulagi Fjallabyggðar:
Þjónustustofnanir:
Í gildandi aðalskipulagi segir um þjónustustofnanir:
Ein af forsendum vel starfandi samfélags er að öllum líði sem best líkamlega og andlega. Samfélag
er byggt upp á fjölbreyttu mannlífi og skal stuðla að því að einstaklingar af öllum gerðum og aldri
búi við vænleg lífsskilyrði með þeirri þjónustu sem kallað er eftir til að stuðla að auknum þroska í
leik og starfi.
Meðal stefnumiða:
•

Mikil áhersla er lögð á uppbyggilega skólastefnu í Fjallabyggð s.s. með stofnun
Menntaskólans á Tröllaskaga í Ólafsfirði.

Meðal leiða að stefnumiðum:
•

Skólanefnd ber að sjá til þess að fræðslustefnu sé fylgt.

Skóla‐, íþrótta‐ og fræðslustofnanir stuðla að félagslegri örvun og uppfræðslu auk þess sem bæði
þéttbýlin búa við góð tengsl við náttúruna sem gefur fólki færi á að njóta útivistar í heilnæmu
umhverfi.
Á svæðum fyrir þjónustustofnanir skal fyrst og fremst gera ráð fyrir stofnunum og fyrirtækjum sem
óháð eignaraðild veita almenna þjónustu við samfélagið.
7

Gert er ráð fyrir að skólastofnanir geti stækkað á núverandi landnotkunarreitum á
skipulagstímabilinu.
Miðsvæði
Í gildandi aðalskipulagi segir um miðsvæði á Siglufirði:
Torgið er miðpunktur Siglufjarðar með helstu verslunargöturnar, Aðalgötu og Suðurgötu,
aðliggjandi. Þar má finna, auk bæjarskrifstofu, ýmsa þjónustu, sérverslanir og skóla sem skapa
lífæðar samfélagsins.
Meðal stefnumiða:
•

Miðsvæðin halda áfram að eflast sem miðstöð menningar, stjórnsýslu, viðskipta og
sérvöruverslunar.

Meðal leiða að stefnumiðum:
•

Gott samgöngukerfi á milli byggðarkjarnanna mun efla samgang, viðskipti og þjónustu í
sveitarfélaginu.

Á miðsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir verslunar‐ og þjónustustarfsemi og stjórnsýslu
sem þjónar heilu landsvæði, þéttbýlisstað eða fleiri en einu bæjarhverfi.
Á miðsvæði er einnig gert ráð fyrir íbúðarhúsnæði og þá sérstaklega á efri hæðum bygginga.
Á skipulagstímanum skal stuðla að markvissri uppbyggingu miðsvæða með þéttingu byggðar og
uppbyggingu þjónustu svo aðgengi íbúa sé sem best.
Stefnt er að eflingu miðsvæða sem miðstöðva stjórnsýslu, viðskipta, menningar og
sérvöruverslunar.
1.5

Húsakönnun

Í vinnslu er húsaskráning fyrir Siglufjörð, 1 áfangi (2012).
Skv. drögum að henni er gert ráð fyrir að eftirfarandi hús verði sett undir vernd sem hverfisvernd í
deiliskipulagi og að breytingar á þeim skuli bera undir Húsafriðunarnefnd sbr. lög nr. 104/2001:
•
•
•
•

Norðurgata 4a
Norðurgata 10
Aðalgata 16
Aðalgata 18

Þá er lagt til að eftirfarandi hús verði verndað sem samstæð hús og heild með hverfisvernd í
deiliskipulagi:
•

Aðalgata 14

Tekið er undir þetta í deiliskipulagi og skal fengið álit Húsafriðunarnefndar við breytingar á öllum
þessum húsum.
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1.6

Annað

Við hönnun mannvirkja á Þormóðseyri skal tekið tillit til þess að sjór getur flætt inná eyrina ef
sérstakar aðstæður eru fyrir hendi t.d. ef saman fer stórstreymi og mikill sjógangur.
Varðandi hönnun mannvirkja á jarðskjálftasvæðum skal tekið tillit til gr. 8.1.4 í Byggingarreglugerð
nr. 112/2010. Evrópski forstaðallinn EC‐8 (ENV 1998) ásamt tilheyrandi þjóðarskjölum gildir um
byggingu mannvirkja í Fjallabyggð.
1.7

Gögn deiliskipulags

Deiliskipulag grunnskólareits á Þormóðseyri mun samanstanda af eftirtöldum gögnum:
•
•
1.8

Greinargerð með forsendum og skipulags‐ og byggingarskilmálum.
Deiliskipulagsuppdráttur í mælikvarða 1:1000 í A3.
Minjar

Fornleifaskráning hefur farið fram í öllu landi Fjallabyggðar og eru engar fornminjar skráðar á
skipulagssvæðinu.
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2

Deiliskipulag

Ekkert deiliskipulag er til fyrir grunnskólareitinn en talin er þörf á deiliskipulagi fyrir svæðið, m.a.
vegna fyrirhugaðra framkvæmda við stækkun skólahúsnæðis.
2.1

Landnotkun
2.1.1 Miðsvæði

Lóðirnar við Aðalgötu 14, 16 og 18 ásamt Norðurgötu 4a og 4b eru á skilgreindu miðsvæði í
aðalskipulagi þar sem fyrst og fremst er gert ráð fyrir verslunar‐ og þjónustustarfsemi og
stjórnsýslu. Á miðsvæði er einnig gert ráð fyrir íbúðarhúsnæði og þá sérstaklega á efri hæðum
bygginga skv. gildandi aðalskipulagi.
Í deiliskipulagi er gert ráð fyrir að íbúðir verði áfram heimilar í byggingum við áðurnefndar lóðir
á öllum hæðum en að verslunar‐ og þjónustustarfsemi verði heimil á jarðhæðum bygginga.
2.1.2 Svæði fyrir þjónustustofnanir
Lóð grunnskólans við Norðurgötu 10 ásamt lóð við Eyrargötu 3 eru á svæði sem skilgreint er sem
svæði fyrir þjónustustarfsemi í gildandi aðalskipulagi. Á slíkum svæðum skal fyrst og fremst gera
ráð fyrir stofnunum og fyrirtækjum sem óháð eignaraðild veita almenna þjónustu við samfélagið.
Gert er ráð fyrir að skólastofnanir geti stækkað á núverandi landnotkunarreitum á
skipulagstímabilinu í gildandi aðalskipulagi.
Í deiliskipulagi er gert ráð fyrir að íbúðir verði áfram heimilar í byggingu á lóð við Eyrargötu 3 en
að lóð við Norðurgötu 10 verði áfram lóð fyrir grunnskóla.
2.2

Lóðir

Lóðarmörk eru sýnd á skipulagsuppdrætti og stærð lóðar skráð. Þessar upplýsingar eru til
viðmiðunar, en nánar er gerð grein fyrir lóðarmörkum, málsetningu lóðar og lóðarstærð á
mæliblaði. Þar sem misræmi er gildir mæliblað.
Upplýsingar um stærðir núverandi lóða innan skipulagssvæðisins skv. Þjóðskrá Íslands:
•
•
•
•
•
•
•

Eyrargata 3, stærð lóðar = 266,0 m2
Norðurgata 10, stærð lóðar = 4414,3 m2
Norðurgata 4a, stærð lóðar = 311,0 m2
Norðurgata 4b, stærð lóðar = 258,0 m2
Aðalgata 14, stærð lóðar = 132,0 m2
Aðalgata 16, stærð lóðar = 132,0 m2
Aðalgata 18, stærð lóðar = 364,0 m2

Stærðum lóða skv. Þjóðskrá Íslands ber ekki saman við raunstærðir lóða og því eru stærðir lóða og
lóðarmörk skilgreind að nýju á deiliskipulagsuppdrætti.
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Innan skipulagssvæðisins eru sjö lóðir og byggingar. Sex byggingar eru íbúðarhús sem byggð eru
árunum 1913‐1939 og eru þau á tveimur til fjórum hæðum. Stærsta lóðin og stærsta húsið er
Grunnskóli Fjallabyggðar (áður Barnaskólinn á Siglufirði) við Norðurgötu 10. Meginhluti
skólalóðarinnar er skilgreindur sem leiksvæði skólabarna.
Sú kvöð er á skólalóðinni að gangstétt liggi um hana meðfram Vetrarbraut á um 40 m kafla til að
koma fyrir svæði fyrir skólabíl og sleppisvæði meðfram Vetrarbraut.
Ekki er gert ráð fyrir nýjum lóðum í deiliskipulagi þessu.
2.3

Byggingarreitir

Á skipulagsuppdrætti eru sýndir byggingarreitir á lóðum og skulu byggingar byggðar innan þeirra.
Þó mega svalir, stigar og stigapallar, þar sem aðstæður leyfa, ná allt að 2,0 metra út fyrir húshlið og
2,0 metra út fyrir byggingarreit.
2.4

Samgöngur

2.4.1 Gatnakerfi
Skipulagssvæðið er götureitur og er það umlukið húsagötunum Eyrargötu, Vetrarbraut og Aðalgötu
ásamt Norðurgötu sem er skilgreind sem tengibraut í gildandi aðalskipulagi. Eyrargata og
Vetrarbraut eru tvístefnugötur, Norðurgata er einstefnugata til norðurs og Aðalgata er
einstefnugata til austurs.
2.4.2 Stígakerfi
Gangstéttar eru á milli lóðarmarka og gatna umhverfis skipulagssvæðisins. Gangstétt meðfram
Aðalgötu norðanverðri er skilgreind sem aðalstígur í gildandi aðalskipulagi.
Meðfram Vetrarbraut er skilgreint svæði fyrir skólabíl vegna skólaaksturs frá Siglufirði til
Ólafsfjarðar ásamt sleppisvæði vegna aksturs skólabarna til og frá skóla. Svæðið er um 30 m að
lengd og á þeim kafla er götukassinn dreginn inn um 3 m og hliðrast gangstétt sem því nemur. Við
þessa breytingu er gangstétt innan skólalóðar á um 40 m kafla og er kvöð á lóðinni að gangstéttin
liggi um hana á þessum kafla.
2.4.3 Bílastæði
Til að fullnægja kröfu um eitt bílastæði fyrir hverja 75 m2 kennsluhúsnæðis er þörf á 27
bílastæðum vegna grunnskólans með fyrirhugaðri viðbyggingu. Innan skólalóðar er kvöð um 11
bílastæði, þar af eitt fyrir hreyfihamlaða, en gert er ráð fyrir að önnur bílastæði verði staðsett utan
skipulagssvæðisins. Fjallabyggð mun hefja viðræður við lóðarhafa lóða nr. 8‐10 við Vetrarbraut um
bílastæði vegna skólans innan sinnar lóðar en þar má koma fyrir allt að 16 bílastæðum sem sýnd
eru til skýringar á deiliskipulagsuppdrætti.
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Vegna plássleysis innan íbúðarlóða á skipulagssvæðinu eru ekki kvaðir um bílastæði innan lóða en
bílastæði eru meðfram þeim götum sem húsin standa við. Heimilt er að setja bílastæði innan lóða
þar sem aðstæður leyfa með heimild tæknideildar Fjallabyggðar.
2.5

Veitur og sorp

Samráð skal haft við Fjallabyggð og aðra viðeigandi aðila vegna framkvæmda í nánd við núverandi
lagnir, og möguleika á færslu lagna.
•
•
•

Rarik sér svæðinu fyrir rafmagni.
Rarik sér svæðinu fyrir heitu vatni.
Vatnsveita Fjallabyggðar sér svæðinu fyrir neysluvatni.

2.5.1 Fráveita
Gert er ráð fyrir að allar byggingar á svæðinu tengist fráveitukerfi Siglufjarðar.
Kerfið er í samræmi við byggingarreglugerð nr. 112/2012 og reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur
og skolp.
2.5.2 Sorpgeymslur
Gert er ráð fyrir sorpgeymslum á hverri lóð, með tveimur til þremur sorpílátum við hverja íbúð.
Heimilt er að hafa sameiginlegt svæði fyrir sorpílát nokkurra íbúða innan lóðar, í samráði við
tæknideild Fjallabyggðar. Aðgengi að sorpgeymslum skal vera auðvelt og staðsetning þannig að
sorpgeymslan sé ekki áberandi. Gera skal grein fyrir sorpgeymslum og frágangi þeirra á
aðaluppdráttum ef sótt er um breytingar á húsum.
2.6

Stækkun grunnskóla

Lóð grunnskólans er 4414,3 m2 og stærð núverandi skólahúsnæðis er 1449,6 m2 á tveimur hæðum.
Fyrirhugað er að byggja við núverandi skólahús til að það uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til
nútíma skólahúsnæðis.
Fyrirhuguð viðbygging mun liggja til norðurs frá núverandi byggingu við Norðurgötu og liggja að
Eyrargötu. Gert er ráð fyrir að viðbygging verði á tveimur hæðum og í saman stíl og núverandi
skólahús.
Fyrirhuguð viðbygging er innan þess hluta skólalóðarinnar sem áður var lóðin við Eyrargötu 5. Árið
1970 voru eftirtaldar lóðir sameinaðar skólalóðinni við Norðurgötu 10:
•
•
•

Norðurgata 6 og 8.
Vetrarbraut 3, 5, 7 og 9.
Eyrargata 1 og 5.
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Það hús sem áður stóð á lóðinni við Eyrargötu 5 bar nafnið „Rauða myllan“. Húsið var tveggja
hæða en austan við húsið og sambyggð því var bílgeymsla á einni hæð. Fjarlægð frá austurvegg
bílgeymslu að húsi við Eyrargötu 3 var 5,0 m.
Hér að neðan má sjá mynd af húsinu sem stóð við Eyrargötu 5 ásamt teikningum af húsinu og
afstöðumynd.

Eyrargata 5

Mynd 3. Horft niður Eyrargötu, ártal óljóst (mynd: Ljósmyndasafn Siglufjarðar).
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Mynd 4. Teikning af Eyrargötu 5, séð frá norðri, ásamt afstöðumynd.

Í deiliskipulagi er gert ráð fyrir að viðbygging við grunnskólann verði á þeim stað sem húsið við
Eyrargötu 5 stóð áður en fjarlægð á milli byggingarreita húsa við Eyrargötu 3 og 5 verður minnst
6,5 m. Gera má ráð fyrir að fjarlægð milli viðbyggingar og Eyrargötu 3 verði 7,5 m.
Gólfkóti viðbyggingar verður sá sami og í núverandi skólahúsi eða í 1,97 m.y.s og mænishæð frá
gólfkóta 1. hæðar verður 8,7 m.
Á myndum á næstu síðum má sjá tillöguteikningu af skólanum með fyrirhugaðri viðbyggingu og
skuggavarp frá húsum á mismunandi árstíma.
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Mynd 5. Skuggavarp 21. mars kl. 13.

Mynd 6. Skuggavarp 21. júní kl. 13.
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Mynd 7. Skuggavarp 21. september kl. 13.

16

3
3.1

Almennir skilmálar
Almennt

Hér er lýst almennum skilmálum sem gilda að jafnaði um allar byggingar og framkvæmdir í
tengslum við deiliskipulag þetta.
3.2

Hönnun og uppdrættir

Húsagerðir skulu taka mið af þerri byggð sem fyrir er á svæðinu en að öðru leyti skal fara eftir því
sem mæliblöð, hæðarblöð, skilmálar þessir, byggingarreglugerð og aðrar reglugerðir segja til um.
Þar sem hús eru samtengd skal samræma útlit, þakform, lita‐ og efnisval.
Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar í aðalatriðum, hæðartölur á landi við hús og á
lóðarmörkum, skjólveggi á lóð og annað það sem máli skiptir fyrir útlit og fyrirkomulag mannvirkja
á lóðinni sbr. byggingarreglugerð (112/2012).
3.3

Mæliblöð

Mæliblöð sýna stærðir lóða, lóðamörk, byggingarreiti húsa, fjölda bílastæða á lóð, kvaðir ef
einhverjar eru o.fl. Allir megin hlutar húss skulu standa innan byggingarreits, eins og hann er
sýndur á mæliblaði fyrir hverja lóð. Byggingarreitur sýnir lágmarksfjarlægð frá lóðarmörkum.
Mæliblöð sýna einnig viðmiðunarhæðir gangstétta og gatna við lóðarmörk, sem er þá einnig
lóðarhæð á þessum mörkum.
3.4

Sorpgeymslur og sorpgámar

Sorpgeymslur skulu almennt vera í samræmi við kafla 6.12. byggingareglugerðar (112/2012) í
hverju tilviki.
3.5

Frágangur lóða

Frágangur lóða skal almennt vera í samræmi við kafla 7.2 í byggingareglugerð (112/2012).
Lóðarhafi sér sjálfur um framkvæmdir og frágang á sinni lóð og ber ábyrgð á að þær séu í samræmi
við samþykktar teikningar og hæðartölur skv. mæliblaði.
Lóðarhafi skal ganga frá lóð sinni meðfram opnum svæðum í þeirri hæð, sem sýnd er á
mæliblöðum, og bera allan kostnað af því.
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4

Sérákvæði

4.1

Almennt

Hér er lýst sérstökum skilmálum fyrir þá húsagerð sem gert er ráð fyrir í deiliskipulagi þessu.
4.2

Núverandi íbúðarlóðir og byggingar

Upplýsingar um stærðir lóða innan skipulagssvæðisins skv. deiliskipulagi þessu ásamt birtri stærð
húsa skv. Þjóðskrá Íslands:
•
•
•
•
•
•
•

Eyrargata 3, stærð lóðar = 276,7 m2. Birt stærð hússins er 224,2 m2
Norðurgata 10, stærð lóðar = 4439,7 m2. Birt stærð hússins er 1449,6 m2
Norðurgata 4a, stærð lóðar = 270,5 m2. Birt stærð hússins er 153,2 m2
Norðurgata 4b, stærð lóðar = 263,7 m2. Birt stærð hússins er 445,6 m2
Aðalgata 14, stærð lóðar = 262,6 m2. Birt stærð hússins er 240,4 m2
Aðalgata 16, stærð lóðar = 123,0 m2. Birt stærð hússins er 158,0 m2
Aðalgata 18, stærð lóðar = 352,6 m2. Birt stærð hússins er 255,9 m2

Gert er ráð fyrir að öll íbúðarhús sem þegar standa á skipulagssvæðinu standi þar áfram. Fyrir
öll húsin er skilgreindur byggingarreitur svo möguleiki sé á að byggja við eða endurbyggja
núverandi hús.
Byggingarreitir er skilgreindir innan lóða og ná þeir utan um núverandi byggingar. Þó mega svalir,
stigar og stigapallar, þar sem aðstæður leyfa, ná allt að 2,0 metra út fyrir húshlið og 2,0 metra út
fyrir byggingarreit.
Heimilt er að endurbyggja núverandi hús að hluta eða öllu leiti innan byggingarreits. Hámarks
byggingarmagn og hæð húsa skal vera í samræmi við núverandi hús. Við breytingar og
endurbætur á þessum húsum og/eða endurbyggingu þeirra skal upphaflega gerð þeirra virt,
byggingarstíl og hlutföll.
Vanda skal til útlitshönnunar allra bygginga. Skipulags‐ og umhverfisnefnd Fjallabyggðar skal
meta útlitshönnun bygginga hvað varðar form, hlutföll, efni, liti o.fl.
4.3

Grunnskóli

Stærð núverandi skólahúsnæðis er 1449,6 m2 á tveimur hæðum. Gólfkóti 1. hæðar núverandi
skólahúsnæðis er 1,97 m.y.s og mænishæð frá gólfkóta 1. hæðar er 8,7 m.
Heimilt er að byggja við núverandi skólahús til norðurs meðfram Norðurgötu að Eyrargötu, innan
þess byggingarreits sem sýndur er á deiliskipulagsuppdrætti.
Viðbygging má vera á tveimur hæðum og í saman byggingarstíl og núverandi skólahús. Hámarks
byggingarmagn viðbyggingar er 470 m2, hæð viðbyggingar skal að hámarki vera 8,7 m yfir gólfkóta
1. hæðar og vegghæð skal að hámarki vera 6,3 m.
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Loftræstitúður og búnaður ásamt öðrum óverulegum hlutum byggingarinnar mega ná hærra en
uppgefin mænishæð.
Aðkoma neyðarbíla er möguleg að meðfram hliðum skólans og fyrirhugaðrar viðbyggingar, innan
lóðar eða meðfram gangstéttum við lóð. Aðkoma neyðarbíla að austurhlið fyrirhugaðrar
viðbyggingar er meðfram norðurhlið núverandi skólahúsnæðis, frá Vetrarbraut.
Staðsetning viðbyggingar innan byggingarreits er frjáls.
Nýtingarhlutfall lóðar skal að hámarki vera 0,45.
4.4

Umhverfisáhrif

Deiliskipulag grunnskólareits á Þormóðseyri fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr.
105/2006. Aftur á móti er gerð grein fyrir áhrifum deiliskipulagsins á umhverfið í samræmi við 12.
grein skipulagslaga nr. 123/2010.
Helstu framkvæmdir skv. deiliskipulagi er viðbygging við grunnskólann en metin eru möguleg
umhverfisáhrif framkvæmdarinnar.
Gera má ráð fyrir að helstu möguleg áhrif fyrirhugaðrar viðbyggingar grunnskólans séu á hús nr. 3
við Eyrargötu. Viðbyggingin liggur nærri lóðarmörkum lóðarinnar og á svæði sem hefur verið
óbyggt um margra ára skeið. Fyrirhuguð viðbygging er á tveimur hæðum og mun skerða útsýni til
vesturs frá húsi nr. 3 við Eyrargötu. Þá mun skuggavarp að húsi nr. 3 við Eyrargötu frá fyrirhugaðri
viðbyggingu verða nokkuð, sér í lagi seinnipart dags þegar sól er lágt á lofti.
Á móti kemur að þeir sem búa á svæðum sem liggja að opinberum lóðum mega búast við að á
slíkum svæðum séu byggðar umfangsmiklar byggingar sem geta verið í öðrum kvarða en
íbúðarbyggð í nágrenninu. Í Aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008 ‐ 2028 er lóð grunnskólans, ásamt lóð
nr. 3 við Eyrargötu, skilgreind sem svæði fyrir þjónustustofnanir og í greinargerð aðalskipulagsins
segir beinlínis að hægt sé að byggja skólann upp innan núverandi lóðar.
Þá var áður, á því svæði sem gert er ráð fyrir viðbyggingu, hús á tveimur hæðum og því eru
fordæmi fyrir því að byggt hafi verið á umræddum stað. Húsið stóð á sér lóð við Eyrargötu 5 og var
bílgeymsla þess nokkuð nær Eyrargötu 3 en fyrirhuguð viðbygging kemur til með að rísa.
Ekki er talið að framfylgd deiliskipulags hafi veruleg neikvæð umhverfisáhrif, en þó eru áhrif á
húsið við Eyrargötu 3 nokkur vegna skerðingar á útsýni og skuggavarps.
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