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Inngangur 

Landslag ehf. vinnur nú að gerð deiliskipulags sem nær til hluta miðbæjar Siglufjarðar í Fjallabyggð. 

Skv. skipulagslögum nr. 123/2010 skal við upphaf vinnu við gerð skipulagsáætlunar taka saman 

lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem m.a. er skýrt hvernig staðið verði að skipulagsgerðinni.  

Landslag ehf. hefur umsjón með gerð deiliskipulagsins og f.h. Landslags koma að verkinu Ómar 

Ívarsson skipulagsfræðingur SFFÍ og Ingvar Ívarsson landslagsarkitekt FÍLA. Ármann Viðar Sigurðsson 

deildarstjóri tæknideildar Fjallabyggðar er tengiliður Fjallabyggðar vegna verksins. 

Viðfangsefni, aðdragandi og tilgangur 

Verkefnið felst í því að vinna deiliskipulag fyrir hluta af miðbæ Siglufjarðar í Fjallabyggð. 

Deiliskipulagið felur í sér að skilgreina fyrirkomulag gatna, bílastæða, útivistar- og almenningssvæða, 

göngustíga og gangstétta ásamt mögulegri uppbyggingu svæðisins til framtíðar. Snorragata og 

Túngata liggja í gegnum skipulagssvæðið að hluta og þar sem göturnar eru skilgreindar sem 

þjóðvegur í þéttbýli verður útfærsla gatnanna unnin í samráði við Vegagerðina.  

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

skipulagssvæðinu. 

Í vinnslu er húsaskráning fyrir Siglufjörð, 1 áfangi (2012) og verður tekið tillit til hennar við vinnslu 

deiliskipulags. 

Afmörkun skipulagssvæðisins, stærð og núverandi aðstæður 

Eyrin sem Siglufjörður stendur á er Þormóðseyri og er deiliskipulagssvæðið hluti eyrarinnar.   

Svæðið sem deiliskipulagið nær til er hluti miðbæjar Siglufjarðar og afmarkast af baklóðum við 

Suðurgötu 2-10 til vesturs, af lóðarmörkum norðan Aðalgötu til norðurs, af lóðarmörkum austan 

Grundargötu og lóðarmörkum vestan Gránugötu 23-25 til austurs og af höfninni til suðurs. 

Skipulagssvæðið er um 2,0 ha að flatarmáli. 

Innan svæðisins eru nokkrar byggingar og þar á meðal Ráðhús Fjallabyggðar að Gránugötu 24, en 

innan sama götureits eru sambyggð íbúðarhús við Grundargötu 1 og 3 ásamt verslunar- og 

þjónustubyggingu við Aðalgötu 27. Stór skemma stendur gengt Ráðhúsinu við Gránugötu en gert er 

ráð fyrir að skemma þessi verði fjarlægð af svæðinu. Innan skipulagssvæðisins eru einnig fjórar 

verslunar- og þjónustubyggingar sem standa við Suðurgötu 2-10. Vestan við Ráðhúsið er torg og á 

milli þess og hafnarinnar til suðurs er opið svæði sem nýtt er sem tjaldsvæði á sumrin.  
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Mynd 1. Afmörkun skipulagssvæðisins. Undirliggjandi loftmynd er frá árinu 2011. 

Skipulagsleg staða 

Aðalskipulag 

Samkvæmt gildandi aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008-2028 er skipulagssvæðið allt skilgreint sem 

miðsvæði. 

Snorragata úr suðri að Gránugötu og Gránugata til austurs eru í aðalskipulagi skilgreindar sem 

tengibrautir. Aðalstígar eru skilgreindir meðfram Snorragötu, Suðurgötu, Gránugötu og Aðalgötu. 

Eftirfarandi umfjöllun er í gildandi aðalskipulagi Fjallabyggðar 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. 
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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.  

Breyting á aðalskipulagi 

Gert er ráð fyrir að lega Gránugötu og Snorragötu breytis við gatnamót þessara gatna frá því sem 

sýnt er í gildandi aðalskipulagi og því verði samhliða vinnu við deiliskipulag gerð breyting á 

aðalskipulagi til samræmis við deiliskipulag. Þess utan verður deiliskipulag í samræmi við 

aðalskipulag og mun stefna fyrir miðsvæði í aðalskipulagi vera forsenda vinnu við deiliskipulag.  

 

Mynd 2. Hluti aðalskipulags Fjallabyggðar, Siglufjörður, 2008-2028 (rauður útlína sýnir það svæði sem 
deiliskipulagið mun ná yfir). 
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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.  

Umhverfisáhrif 

Umhverfisáhrifin verða metin út frá þeim gögnum og upplýsingum sem liggja fyrir um grunnsástand 

umhverfis.  

Kynning og samráð 

Í tengslum við vinnu við deiliskipulag verður haft samráð eða samband við þær stofnanir og 

hagsmunaaðila sem tengjast beint því sem snertir deiliskipulagsgerðina.   

Snorragata og Túngata liggja í gegnum skipulagssvæðið að hluta og þar sem göturnar eru skilgreindar 

sem þjóðvegur í þéttbýli verður útfærsla gatnanna unnin í samráði við Vegagerðina 

Helstu samráðsaðilar: 

 Skipulagsstofnun 

o Lýsing á skipulagsverkefni verður lögð fyrir Skipulagsstofnun við upphaf vinnu við 

deiliskipulag. 

 Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 

 Vegagerðin 

o Snorragata og Túngata liggja í gegnum skipulagssvæðið að hluta og verður útfærsla 

gatnanna unnin í samráði við Vegagerðina. 

 

Gert er ráð fyrir að lýsing þessi verði kynnt almenningi og hagsmunaaðilum innan skipulagssvæðisins 

í formi auglýsingar ásamt því að lýsingin mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins og vera 

aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins: www.fjallabyggd.is  

Áður en tillaga að deiliskipulagi verður afgreidd í lögbundið auglýsingar- og kynningarferli verður 

tillagan kynnt íbúum og öðrum hagsmunaaðilum.  

Skipulagsferli  

Mögulegur tímarammi deiliskipulags: 

Júní - júlí 2016 Unnið að skipulagslýsingu vegna fyrirhugaðrar vinnu við deiliskipulag. Áður en 

skipulagslýsing verður tekin fyrir í skipulags- og umhverfisnefnd og 

bæjarstjórn Fjallabyggðar mun hún vera kynnt viðeigandi hagsmunaaðilum. 

Eftir að skipulagslýsingin hefur verið afgreidd af skipulags- og umhverfisnefnd 

http://www.fjallabyggd.is/
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og bæjarstjórn verður hún auglýst og mun skipulagslýsingin liggja frammi á 

skrifstofu Fjallabyggðar og á heimasíðu sveitarfélagsins: www.fjallabyggd.is  

Ágúst – sept. 2016 Unnið að tillögu að deiliskipulagi fyrir skipulagssvæðið í samráði við skipulags- 

og umhverfisnefnd, Vegagerðina og aðra hagsmunaaðila. 

Október 2016 Deiliskipulag fullmótað með skipulagsuppdrætti, greinargerð og skilmálum.  

   Tillaga að deiliskipulagi kynnt íbúum og öðrum hagsmunaaðilum.  

Nóvember 2016 Tillaga að deiliskipulagi tekin fyrir á fundi skipulags- og umhverfisnefndar og á 

fundi bæjarstjórnar þar sem tillagan er afgreidd í lögbundið auglýsingar- og 

kynningarferli.  

Nóv. - des. 2016 Tillaga að deiliskipulagi í lögbundnu auglýsingar- og kynningarferli.  

Janúar 2017 Tillaga að deiliskipulagi tekin aftur fyrir á fundi skipulags- og umhverfisnefndar 

ásamt mögulegum athugasemdum og umsögum sem borist hafa.  

 Tillaga að deiliskipulagi samþykkt af skipulags- og umhverfisnefnd og 

bæjarstjórn Fjallabyggðar.  

Febrúar 2017  Deiliskipulag sent Skipulagsstofnun sem hefur allt að þrjár vikur til að afgreiða 

málið. Að því loknu öðlast deiliskipulag gildi með auglýsingu í B-deild 

Stjórnartíðinda.  

 

 

http://www.fjallabyggd.is/

