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Vinnuferill

• Sumarið 2006 hefst formleg vinna við ASK Ísafjarðarbæjar.

• September 2006 var lokið við áfangaskýrslu 1

• Haustið 2006 var auglýst eftir þátttöku félagasamtaka og 
fyrirtækja í skipulagshópa.

• Janúar 2007, hefst vinna í nefndum Ísafjarðarbæjar.• Janúar 2007, hefst vinna í nefndum Ísafjarðarbæjar.

• Lok janúar 2007, haldin ráðstefna um málefni svæðisins 
norðan Djúps.

• Mars 2007, skipulagshópur norðan Djúps hóf störf.

• Júní 2007, skipulagshópur sunnan Djúps hóf störf.

• Júní 2007 var haldið málþing á Þingeyri um skipulagsmál.



Vinnuferill

• Október 2007, fyrstu drög að skipulagstillögu sunnan Djúps.

• Árið 2008 var unnið í öllum hópum og nefndum.

• Maí 2009 var sameiginlegur fundur skipulagshópa.

• Skipulagið auglýst í júní 2009.

• Athugasemdafresti lauk í ágúst 2009.• Athugasemdafresti lauk í ágúst 2009.

• Skipulagið sent til Skipulagsstofnunar í febrúar 2010.

• Skipulagsstofnun afgreiðir skipulagið 18. mars 2010.

• Ráðherra staðfestir skipulagið 31. mars 2010.



Skipulagsuppdráttur norðan Djúps
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Greinargerð



• Greinargerð

• Viðauki A: fjöldi húsa norðan Djúps

• Viðauki B: greining á áhrifum deiliskipulags

• Viðauki C: greining á áhrifum skógræktar• Viðauki C: greining á áhrifum skógræktar

• Viðauki D: umhverfismatskýrsla



Dæmi um greiningu á áhrifum 
deiliskipulags



Vinnuferill framhald.

• Eftir að skipulagshópar voru búnir að kynna 
sér verkefnið fóru þeir að hitta sitt fólk.



Hagsmunaaðilar skipulagshópa



Svæðið norðan Djúps

• Vinnufundur haldinn maí 2007

• Fólk yfir höfuð sammála en ekki með fjölda 
sumarhúsa, veglagningu og verndun.



Ágreiningur milli hagsmunaaðila
norðan Djúps



Svæðið norðan Djúps

• Erfitt var að hafa svæðið eina heild þar sem um mismunandi svæði 
var að ræða, innan friðlands og utan þess.

• Landeigendur utan friðlands vildu alls ekki stækka friðlandið.
• Þeir vildi engar “reglur”  bara hafa þetta eins og í þéttbýli.
• Rætt var um hverfisvernd á svæðið norðan Djúps utan friðlands þá 

ætlaði allt um koll að keyra.ætlaði allt um koll að keyra.
• Að lokum náðist samkomulag um að innan friðlands mætti byggja 

upp gömul hús og ártalið 1918 notað til viðmiðunar.
• Niðurstaðan var að hafa enga hverfisvernd norðan Djúps.
• Utan friðlands norðan Djúps voru þó sömu reglur nema það má 

byggja tvö hús til viðbótar, bara ekki notað orðið hverfisvernd.



Svæðið norðan Djúps

• Á meðan þessi vinna var í gangi var óskað eftir 
umsögn Ísafjarðarbæjar vegna lögbýlis.

• Umhverfisnefnd hafnaði því með vísan í drög 
að ASK.að ASK.

• Landbúnaðarráðuneytið veitti landeiganda 
lögbýlisrétt.

• Kem að því síðar



Svæðið sunnan Djúps

• Vinnan þar gekk mjög vel, hóparnir almennt 
sammála.



Ágreiningur milli hagsmunaaðila
sunnan Djúps



Svæðið sunnan Djúps

• Rætt um hverfisvernd og hvar hún ætti helst 
við.

• Að lokum var hópurinn á því að stækka 
hverfisverndaða svæðið.hverfisverndaða svæðið.

• Á þessum tímapunkti var ljóst að skipulagið 
yrði flókið.



Því að  

• Svæði norðan Djúps

– Svæði norðan Djúps innan friðlands

– Svæði norðan Djúps utan friðlands

• Svæðið sunnan Djúps• Svæðið sunnan Djúps

– Svæði sunnan Djúps innan hverfisverndar

– Svæði sunnan Djúps utan hverfisverndar



Svæðið sunnan Djúps

• Á þessum tímapukti fengum við Sigmund Davíð 
Gunnlaugsson á fund til okkar.

• Hann hélt kynningu fyrir bæjarfulltrúa um 
hverfisvernd í þéttbýli.

“Hinir fögru fimm”• “Hinir fögru fimm”
• Ísafjörður

• Hnífsdalur

• Suðureyri

• Flateyri

• Þingeyri



Svæðið sunnan Djúps

• Þetta varð til þess að allir byggðakjarnarnir eru 
með hverfisvernd í þéttbýli.

• Að lokum héldum við svo sameiginlegan fund 
með öllum sem tóku þátt.

• Allir sammála að þetta færi til bæjarstjórnar og til • Allir sammála að þetta færi til bæjarstjórnar og til 
auglýsingar, þó svo ekki allir væru sammála en 
þetta var þó niðurstaðan sem allir gátu verið 
sáttir með.

• Erindið var kynnt bæjarfulltrúum, þeir voru mjög 
ánægðir með vinnuna en vildi gera eina 
breytingu, bara smá til að einfalda þetta.



Svæðið norðan Djúps

• Setja hverfisvernd á svæðið norðan Djúps utan 
fiðlands.

• Þá værum við bara með

• Friðland• Friðland

• Og 

• Hverfisverndað svæði

• Þetta var samþykkt í bæjarstjórn og

• ALLT BRJÁLAÐ

• Allir fundirnir voru nánast farnir út um þúfur.



Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar

• En skipulagið var auglýst og nokkrar 
athugasemdir bárust, flestar bara svona 
leiðréttingar en aðal málið var

• Lögbýlið sem ráðherra gaf leyfi fyrir, lögbýli á 
hverfisvernduðu svæði, þar sem ætlunin var að hverfisvernduðu svæði, þar sem ætlunin var að 
banna alla skógrækt.

• Vandamál ........og til að flækja þetta enn meira 
var kallað til lögfræðings.

• Að lokum náðist sátt, svæðið var merkt sem 
landbúnaðarsvæði og settar smá skorður við 
skógrækt.



Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar

• Loksins hægt að vinna eins og maður, með 
skipulag sem margir tugir tóku þátt í að gera og 
allir mjög sáttir við ...........    eða hvað.

• Kostningar í vor og nýtt fólk tekur til starfa í 
nefndum.nefndum.

• Vinna við deiliskipulög í fullum gangi.
• Allt unnið í samræmi við ASK að sjálfsögðu.
• Deiliskipulög auglýst.
• Mjög fáar athugasemdir berast.
• Og



Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar

• Nefndin hafnar deiliskipulaginu ?????

• En þetta er í samræmi við ASK !!!!!

• Það er bara asnalegt

• EN• EN

• Við verðum þá bara að breyta ASK það er ekkert 
vit í þessu svona.

• Ætli einhver vilji taka þátt í gerð ASK þegar margra 
ára vinna sjálfboðaliða er kastað út af borðinu sí 
svona.



Takk fyrirTakk fyrir


