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Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 41. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010 var samþykkt í ________________________ þann __________ 20 __  og  

í ________________________ þann __________  20__. 

 

Tillagan var auglýst frá __________ 20__    með athugasemdafresti til _________   20__ .  

 

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann __________ 20__. 

 

 

 

 

 

Allar athugasemdir sem berast  í vinnsluferlinu og á  auglýsingartíma hafa verið færðar inn á  

deiliskipulagsuppdrátt, skýringaruppdrátt, og greinargerð í samræmi við svör sem voru send 

athugasemdaraðilum.   

 

 
 

 

Útgáfa 26.júní  2012  EFTIR KYNNINGU OG ATHUGASEMDIR Í UMHVERFISNEFND 13.JÚNÍ 2012 OG UMSÖGN 

SKIPULAGSSTOFNUNAR 17.JÚLÍ 2012. 
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1. INNGANGUR 

1.1. KYNNING 
Deiliskipulagið er unnið fyrir Ísafjarðarbæ.  Skipulagssvæðið nær til allrar byggðar á 
miðsvæði Þingeyrar upp af höfninni,  ásamt atvinnu- og iðnaðarsvæðis með Hafnarstrætis 
og Sjávargötu. 

Sett verður fram stefnumörkun um byggð og nærumhverfið á deiliskipulagssvæðinu.                         

Aðrar forsendu eru  húsakönnun og lóðauppdrættir og ýmis gögn sem verkkaupi lætur í té. 
Ennfremur hefur ráðgjafi leitað frekari gagna. 

Í greinargerð mun framvindu deiliskipulagsvinnunnar verða lýst.    

1.2. MARKMIÐ  
Meginmarkmið deiliskipulagsins eru sett í Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008-2020.   

• Markmið deiliskipulagsins er að móta stefnu um uppbyggingu á miðbæjar- og 
hafnarsvæði Þingeyrar með það að leiðarljósi að skapa betri skilyrði fyrir 
uppbyggingu í þágu atvinnulífs og betra mannlífs.  

• Kannað er hvar hægt er að þétta byggð frekar og möguleikar til að styðja við 
ferðaþjónustu í miðbænum.  

• Deiliskipulagið á að efla atvinnustarfsemi sem hentar miðbæjarstarfsemi og léttum 
iðnrekstri á atvinnusvæðinu.  

• Lögð verður áhersla á að draga fram sérkenni og sögu Þingeyrar.  

• Auka þjónustu við ferðamenn með fræðslu um byggðasögu, fornminjar og sögu 
einstakra bygginga.  

1.3. MÁLSMEÐFERÐ,  SAMRÁÐ OG  KYNNING 
Unnið hefur verið með hléum að mótun deiliskipulagsins allt frá því í lok árs 2009. 

Á fundi umhverfisnefndar 2. Mars 2011 voru drög að deiliskipulagi á Þingeyri tekin fyrir. 

„Mál 2009-12-0009 - Þingeyri. - Deiliskipulag miðbæjar.                                                           
Lagðar fram deiliskipulagstillögur að miðbæ Þingeyrar.  Umhverfisnefnd leggur til að 
tillögurnar verði kynntar á heimasíðu Ísafjarðarbæjar og í framhaldi verði  haldinn 
íbúafundur á Þingeyri.“ 

Deiliskipulagsdrög voru síðan kynnt á heimasíðu Ísafjarðabæjar og síðan var haldinn 
íbúafundur á Þingeyri 7. Júní 2011. Eftir fund voru drögin  svo tekið fyrir að nýju í 

umhverfisnefnd 15. Júní 2011 og segir í bókun eftir fundinn segir: 

„Mál 2009-12-0009 - Þingeyri - deiliskipulag.                                                                                      
Þann 7. júní sl. var haldinn íbúafundur á Þingeyri vegna deiliskipulags á Þingeyri. Jóhann 
Birkir Helgason skýrir frá niðurstöðum fundarins. Jóhann Birkir Helgason kynnti stöðu 
mála í deiliskipulagi á Þingeyri.  Umhverfisnefnd samþykkir að vinna áfram með tillögu 1, 

enda er hún í samræmi við óskir meirihluta íbúa svæðisins.“ 
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Í byrjun janúar 2012 var málinu hrint í gang að nýju og gengið frá greinargerð og loka 
uppdrætti.  Vegna þess að fyrir liggur eldra deiliskipulag fyrir hafnarsvæði á Þingeyri frá 
2001 var ákveðið í samráði við skipulagsstjóra Ísafjarðarbæjar að fella miðbæjarskipulagið 
að eldra deiliskipulagi og gera eitt endurskoðað deiliskipulag fyrir miðbæ og hafnarsvæði 

Þingeyrar. 

Ný drög voru fyrir til kynningar á fundir Umhverfisnefndar 13. júní 2012. Óskað var 
umsagnar Skipulagsstofnunnar fyrir auglýsingu 25.júní 2012 og hafa ábendingar 

stofnunarinnar frá 17.júlí 2012 verið teknar til greina. 

1.4. ÚRSKURÐIR  

1.5. FYRIRLIGGJANDI SKIPULAGSÁÆTLANIR 
Aðalskipulag. Í gildi er Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008-2020 sem var staðfest af 
umhverfisráðherra 31.maí 2010. Deiliskipulagið er nánari útfærsla á forsögn 
aðalskipulagsins sem er mjög ítarlegt. 

Deiliskipulag fyrir hafnarsvæði Þingeyrar og aðliggjandi atvinnusvæða var samþykkt í 
sveitarstjórn 14.06.2001.  Deiliskipulagið nær til starfsemi sjávarmegin við Fjarðargötu og 
Hafnarstrætis að frystihúsi Hafnarstræti 9-11 þaðan frá beggja vegna Hafnarstrætis norður 
á Oddann. Höfn og smábátahöfn meðtalin. Með nýrri tillögu að deiliskipulagi miðbæjar 
Þingeyrar munu þessi deiliskipulög skarast verulega og er talið réttast að sameina þau í 
eitt. Teknar verða inn í atvinnu og iðnaðarlóðir við Sjávargötu og Hafnarstræti frá 
frystihúsi norður á Oddann. Samhliða auglýsingu nýrrar tillögu að deiliskipulagi miðbæjar 
á Þingeyrir verður auglýst að deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið á Þingeyri frá 14.júní 2001 

falli úr gildi þegar tillöga að nýju deiliskipulagi hefur verið samþykkt. 

 
Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008 – 2020. 
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1.6. ÁKVÆÐI Í AÐALSKIPULAGI   
Um eldri hús á miðbæjarsvæðum í Ísafjarðarbæ eru gefin ákveðin skilaboð sem fara verður 
eftir við deiliskipulaggerðina. 

Aðalskipulagið gefur sterkar vísbendingar um markmið og ákvæði sem yfirvöld vilja að 
skili sér í deiliskipulagsáætlanir. Tilvitnanir hér á eftir eru ekki tæmandi en þær eru 
kjarninn í viðhorfi til verkefnisins. 

Á bls. 78 í greinargerð AÍ 2008-2020 segi um markmið uppbyggingar á miðsvæðum.             
„— Áhersla er lögð á eflingu miðbæja eða miðsvæða allra byggðakjarnanna í 
aðalskipulaginu, þ.e. Ísafjarðar, Flateyrar, Suðureyrar og Þingeyrar“ 

Á bls.  80 í greinargerð AÍ 2008-2020 –„ M3 - Þingeyri: Fjarðargata og Hafnarstræti / 3,5 
ha. Á svæðinu er þjónusta, m.a. við ferðamenn en einnig íbúðir. Svæðið er hverfisverndað, 
enda er þetta hluti af elstu húsaþyrpingu bæjarins.“ 

Á bls. 83 í greinargerð AÍ. 2008-2020  eru talin upp ákvæði sem er skylt að hafa í huga við 
úrvinnslu aðalskipulagsins.  „Hús sem eru byggð fyrir 1918 og eru uppistandandi skulu 
gerð upp að utan skv. rammaskipulagi. Miða skal við upprunalegt horf eða það horf sem 
viðheldur verndargildi hússins sem best.“  

Með deiliskipulagi þessu verður ekki þörf fyrir rammaskipulag enda setur deiliskipulagi 
nánari ramma varðandi uppbyggingu og lóðamál. 

Auk ýtarlegra ákvæða sem verða skoðuð í kafla 3 í þessari greinargerð. 

Um atvinnustarfsemi og létta iðnaðarstarfsemi eru ennfremur gefin skýr viðmið sem 
deiliskipulag skal virða. 
Á  bls. 103 í greinargerð AÍ 2008-2020 segir í upphafi kafla 8.3.  „Á hafnarsvæðum tengist 
landnotkun fyrst og fremst hafnsækinni starfsemi, s.s. útgerð, fiskvinnslu, sjóflutningum og 
skipasmíði eða viðgerðum. Almennt skal ekki gera ráð fyrir íbúðum á hafnarsvæðum. 

Hafnarsvæði eru svæði sem heyra undir hafnarstjórn en Siglingastofnun Íslands hefur eftirlit 
með framkvæmdum. Fjallað er um hafnarsvæði í Hafnalögum nr. 61/2003 og Hafnarreglugerð 
nr. 1190/2005 fyrir Hafnir Ísafjarðarbæjar. Skv. lögunum má engin mannvirkjagerð fara fram á 
hafnarsvæði nema með samþykki hafnarstjórnar.“ 

Á  bls. 108 í greinargerð AÍ 2008-2020 segir. „Í litlum sjávarþorpum er gjarnan mikil blöndun á 
milli atvinnugreina og því lögð áhersla á það að aðgreina þær ekki í skipulaginu. Almennt skal 
miða við það að umgengni og ásýnd hafnarsvæða verði til fyrirmyndar.  Leitast skal við að 
lágmarka neikvæð áhrif hafnarsvæða á umhverfi og að þau uppfylli ströngustu kröfur um 
umgengni og frágang“. 

Á  bls. 120 í greinargerð AÍ 2008-2020 segir í upphafi kafla 8.7 um Iðnaðar- og athafnasvæði 

„Á athafnasvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir atvinnustarfsemi þar sem lítil hætta er á 
mengun, s.s. léttum iðnaði, vörugeymslum, hreinlegum verkstæðum og umboðs- og 
heildverslunum. Almennt skal ekki gera ráð fyrir íbúðum á athafnasvæðum. Þó er unnt að gera 
ráð fyrir íbúðum tengdri starfsemi fyrirtækja, s.s. fyrir húsverði. 

Á iðnaðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir umfangsmikilli iðnaðarstarfsemi eða 
starfsemi sem er talin geta haft mengun í för með sér, s.s. verksmiðjum, virkjunum, 
tengivirkjum, veitustöðvum,  skólpdælu- og hreinsistöðvum, birgðastöðvum fyrir olíur og 
móttökustöðvum fyrir úrgang. Íbúðir eru ekki heimilar á iðnaðarsvæðum.“ 
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1.7. ÁKVÆÐI Í ELDRA DEILISKIPULAGI HAFNARSVÆÐIS Á ÞINGEYRI FRÁ 2001 
Deiliskipulagið leggur til og markar lóðir fyrir létta atvinnustarfsemi í iðnaðarhúsnæði. 
Kveðið er á um legu húsa að götu s.s. sjávarmegin með götu en handan götu snúa það 
gafli að götu. Nýtingarhlutfall verði á bilinu 0,2-0,5.  Deiliskipulagið er í samræmi við 
gildandi aðalskipulag 2001.  
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Frumgreining á byggðamunstri á Þingeyri Blár íbúðabyggð – Rauður atvinnustarfsemi – Gulur miðbæjarstarfsemi og Grænn 

útivistarsvæði 

1.8. UMHVERFISMAT 
Deiliskipulagið felur ekki í sér stefnu sem háð er umhverfismati samkv. Lögum 
nr.105/2006 um umhverfismat áætlana. 

2. STAÐHÆTTIR  

2.1. DEILISKIPULAGSMÖRK  
Deiliskipulagið tekur til miðbæjarsvæðisins innan hverfisverndarafmörkunnar í 
aðalskipulaginu. Ný afmörkun nær yfir afmörkun eldra deiliskipulag hafnarsvæðis.       
Sjá skýringaruppdrátt að neðan. Afmörkun svæðisins mun taka til byggðar við 
Fjarðargötu og Hafnarstrætis milli hafnar og upp fyrir Brekkugötu. Innan þessarar 
afmörkunar er að finna flest öll elstu hús í byggðinni, miðbæjar- og menningarstarfsemi 
miðbæjarins. Auk þess nær svæðið til minjasvæðis sem hverfisvernd nær yfir. Athafna 
og iðnaðarsvæðið norður frá frystihúsinu og suðurhluti eldra skipulags við Sjávargötu 
verða einnig hluti deiliskipulags. Flatarmá deiliskipulagsins er samtals 19,2 ha. 

Með samþykkt tillögu að deiliskipulagi miðbæjarins og hafnarsvæði fellur deiliskipulag 
Hafnarsvæðis frá 2001 úr gildi. Ákvæði í skilmálum eldra Hafnarskipulags verður hluti 
af þessari tillögu. Lóðum og byggingarreitum við Hafnarstræti til norðurs og Sjávargötu 
til suðurs er ekki breytt. Miðsvæði gamla hafnarskipulagsins verður sniðið að starfsemi í 
miðbænum. 

             
Mörk deiliskipulags 2001 rauð yfirstrikuð og fyrri hugmynd um miðbæ             Mörk deiliskipulags græn lína er loka 
tillaga 
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2.2. LÝSING Á BYGGÐ OG NÚVERANDI ÁSTAND Á DEILISKIPULAGSSVÆÐINU 
Byggð á miðbæjarhluta deiliskipulagsins er opin með stak stæðum húsum  og breytilegri 
húsagerð. Helstu einkenni húsa við Fjarðargötu og Hafnarstræti er timburhús flest 
bárujárnsklædd.  Mænisstefna er í aðalatriðum samsíða götu. Má því segja að einkenni sé 
eldri götubyggð.  

Á vestur jaðrinum eru nokkur nýleg steinhús, leikskóli, félagsheimili Hús skrifstofa 
Þingeyrarhreppsins og Hótel Sandafell, pósthús/banki inn í byggðinni.  

Einnig bensínstöð sem er hluti hafnarsvæðisdeiliskipulags.  Með frágangi á sjáfarkambi 
með Sjávargöt þá myndaðist skýr mörk að sjó án tengsla við fjöru. 

Byggingar á atvinnu og iðnaðarsvæðinu er öll einnar hæðar skemmu byggingar sjávar 
megin við Hafnarstræti standa húsin samsíða götu en vestan götu þá snúa þau gafli að götu 
og lóðir eru því dýpri í samræmi við hafnardeiliskipulag frá 2001. Hús við Sjávargötu eru 
öll samsíða sjóvarnargarði. 

Samkvæmt ákvæðum aðalskipulagsins sjá kafla 1.5 hér á undan. Þá er ekki horft til 
niðurrifs og nýbyggingar á hverfisverndarsvæði og uppbyggingar takmörkuð en horft til 
þess að skapa og styrkja svipmót liðins tíma en opna fyrir fjölbreyttri miðbæjarstarfsemi í 
þeim  byggingum sem fyrir eru.   

Á svæðinu eru tvö opin svæði sem eru fyrirhuguð til útivistar. Á stóru opnu svæði milli 
Þingeyrarkirkju og frystihús eru friðlýstar fornminjar,  forn þingstaður og verður sérstakar 
reglur settar um svæðið. 

2.3. HÚSAÚTTEKT OG FORNLEIFASKRÁNING 
Þingeyri státar af merkum menningarminjum jafnvel umfram aðra þéttbýlisstaði á Vestfjörðum. 
Mannvist og ýmis merki eftir manngert umherfi sést víða í landinu. Í brekkum upp af 
Brekkugötu má m.a. sjá gömul garðbrot frá liðnum tíma og er hluti þess innan 
deiliskipulagsmarkanna.  
 
Leifar forns þingstaðar eru á miðsvæði Þingeyrar. Talið vera staðurinn þar sem Dýrafjarðarþing 
var haldið og er nefnt í Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar. Auk þess er forn rúst á „Gramstúni“  á 
opnusvæði bak við „Grams verslun“ og Salthúsið. 
 
Á miðhluta deiliskipulagssvæðisins eru  35 hús. Tuttugu þeirra voru reist fyrir 1922  það elsta 
frá 1776 Salthúsið, flest í notkun í dag og í allt eru 7  hús byggð milli 1922 1952.  

Yngstu byggingar á miðsvæðinu eru frá 1991, bensínstöð ESSO við Sjávargötu og  Fjarðargata 2 
bankinn og pósthúsið 1990.  Tvær byggingar eru friðlýstar Þingeyrarkirkja 1911 og Salthúsið 
1776. Atvinnuhúsnæði hefur verið byggt eftir 2000.  

Könnun á einstökum húsum er byggð á útlitsmati og upplýsingum úr þjóðskrá og frá 
byggingafulltrúa Ísafjarðarbæjar. Formleg könnun sem byggir á uppmælingu og nánari skoðun 
deilisatriða hvers hús liggur ekki fyrir nema að hluta s.s.  Salthúsinu og Þingeyrarkirkju sem eru 
friðuð. Eldri hluti miðbæjarins er hverfisverndaður samkvæmt A.Í. 2008-2020. Deiliskipulagið 
hefur yfirfarið hverfisverndarmörk og breytt lítillega. 
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Myndir frá Þingeyri frá fyrrihluta 20. aldar       Ljósm. Minjasafn Ísafjarðar 



DEILISKIPULAG FYRIR MIÐBÆ OG HAFNARSVÆÐIÐ Á ÞINGEYRI 

12 
 

 

 

 
 

Greining á aldri húsa 2012 á deiliskipulagssvæðinu  
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Nokkrar elstu byggingar í miðsvæði Þingeyrar nærri helmingur bygginga (25 eru frá því fyrir 1950 19 frá því fyrir 1918) 
ok  

2.4.                HÚSAFRIÐUN  
Kirkjustræti (Kirkjugötu?)- Þingeyrarkirkja. 

Steinsteypuhús reist 1910–1911.  Hönnuður: Rögnvaldur Ólafsson arkitekt.[1] 

Breytingar: Kirkjan var skrautmáluð innan árið 1961 af Jóni og Grétu Björnsson.  Árið 1988 var 
kirkjan einangruð að utan og húðuð múr.     Árið 2001 var einangrun tekin af veggjum og útlit 
hennar fært til fyrra horfs. 
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Friðuð 1. janúar 1990 samkvæmt aldursákvæði 1. mgr. 36. gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989. 
(heimild Húsaskrá Húsafriðunarnefndar) 

Þingeyrarkirkja sem var byggð á árunum 1909 - 1911 og vígð 9. apríl 1911. Áður stóðu kirkja og 
prestssetur á Söndum í Þingeyrarhreppi og höfðu staðið þar frá því snemma á 13. öld. Árið 
1907, þegar ljóst var að byggja þurfti nýja kirkju, var ákveðið að færa kirkjuna inn á Þingeyri, því 
að kauptúnið var þá að byggjast upp og íbúar í Sandasókn voru 618. Prestssetrið var flutt til 
Þingeyrar árið 1915.  

Rögnvaldur Ólafsson arkitekt og húsameistari teiknaði Þingeyrarkirkju og er hún úr steini í 
gotneskum stíl en að innan er hún prýdd fögru tréverki. Rögnvaldur Ólafsson var Dýrfirðingur 
og réð hann útliti og staðsetningu kirkjunnar á kirkjulóðinni, sem „Grams verslun á Þingeyri gaf 
undir Kirkjubygginguna. Kirkjuna lét arkitektinn snúa í norður og suður en ekki í austur og 
vestur eins og viðtekin venja er og var hún látin snúa svo sem hún gerir til að bera vel við þeim 
sem koma af hafi til Þingeyrar. Þingeyrarkirkja er vel búin gripum. 

 

Salthúsið í endurbyggingu og frágangur að Hafnarstræti maí 2012. 
 

 

Hafnarstræti 5 -  Salthúsið  

Salthúsið Þingeyri Byggingarár: 1778. Hönnuður: Ókunnur.  Athugasemd: Tekið niður til viðgerðar 
1994 og endurreist 2009.  Friðað 1. janúar 1990 samkvæmt aldursákvæði 1. mgr. 36. gr. 
þjóðminjalaga nr. 88/1989.  (heimild Húsaskrá Húsafriðunarnefndar)  
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Grams verslun í Vallargötu maí 2012. 

 
Vallargata 1 -   Grams verslun  

Stórt hús byggt sem verslun og pakkhús 1873- 75.  Er í skoðun að flytja það til á grunni sínum og 
endurgera.  

2.5. FORNLEIFASKRÁNING. 
Fornleifaskráning var gerð á Þingeyri 2007 og kom út í skýrslu „Fornleifaskráning á Þingeyri við 
Dýrafjörð“. Þar eru raktar mjög ítarlega sögulegar heimildir allt frá Gísla Súrssyni til dagsins í dag. 
Ennfremur er lýst hugmyndum frystihússins Vísis um að gera bílastæði norðan við frystihús á 
stærstu rúst verndarsvæðisins. Ekki varð af þeim áformum né heldur í hlíðinni upp af Hlíðarvegi en 
þar eru skráðar 14 minjar í þessari úttekt. Það svæði liggur rétt utan marka deiliskipulagsins.  Mest 
eru um að ræða garðbrot túna og garða af ýmsum toga svo og huldufólkssteinn. 

Samkvæmt Friðlýsingaskrá Fornleifaverndar ríkisins frá 1990 er þingstaðurinn á Þingeyri 
friðlýstur. 

Fornleifar:  Sandar.  Þingeyrar-þingstaður, búðatóftir fornar og aðrar rústir og fornleifar þar. Sbr. 
Árb. 1883:  34-36. Skjal undirritað af MÞ 27.06.1929. Þinglýst 11.07.1929.44.   Í skýrslu um 
þingstaðinn sem nefnist „Þinghald til forna“ og Fornleifastofnun Íslands gaf út2002 segir:                  
„Á Þingeyri við Dýrafjörð eru friðlýstar minjar í kauptúninu, sem taldar eru leifar forns þingstaðar. 
Þings á Þingeyri er ekki getið í fornum heimildum, en Dýrafjarðarþing er nefnt í Hrafns sögu 
Sveinbjarnarsonar. 

Árið 1984 telur Guðmundur Ólafsson fornleifafræðingur  að þar séu 15 tóftir auk mögulegra 
Bæjarleifa. Minjarnar eru niðri á sjálfri eyrinni, í miðjum bænum, og hefur frystihús verið byggt 
ofan í  þingstaðinn að austanverðu. Þar sem þessar minjar eru í miðju þéttbýli er næsta ótrúlegt 
að hluta staðarins hafi enn verið hlíft.  
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Tóftirnar eru flestar mjög áberandi, enda standa þær á flötum og hörðum velli og hafa því ekki 
sokkið í jörðu. Við vettvangsathugun voru minjarnar mældar upp og gerðar af þeim kort og 
þrívíddarmyndir. Svo virðist sem nú séu um 14 tóftir á staðnum. Hefur hann sama eða svipað 
yfirbragð og aðrir meintir þingstaðir, þ.e. þyrping af tóftum, en óvíst er hvort þær séu allar frá 
fornöld, eða allar frá sama tíma. Athyglisvert er hve veggir virðast vera breiðir og voldugir. 
Fróðlegt væri að kanna veggjagerð og leita vísbendinga um aldur þessara mannvirkja.“  
 

 
Séð yfir þingstaðinn á Þingeyri Mynd Garðar Fornleifastofnun Íslands 

 
Það er skylt að tryggja varðveislu vallarins svo ekki komi til frekara rask. Lagt er til að í 
hverfisverndarákvæðum verði minjagildi svæðisins dregin fram og lögð áhersla á fræðslu og 
frekari rannsóknir á svæðinu.    
Minjasvæðið mætti einnig nýta í þágu ferðaþjónustu með aukinni upplýsinga miðlun  og beina 
sjónum að sögunni. Svæðið tengist íþróttasvæði og Víkingagarðinum utar á eyrinni þar sem 
byggðar hafa verið eftirlíkingar af víkingaþorpi. 
Óskráðar leifar sem taldar eru vera fornt bæjarstæði á „Gramstúni“  á opnusvæði bak við „Grams 
verslun“ og Salthúsið. Ennfremur er greinilegt garðbrot úr túngarði um „Antonstún“ nyrst á 
Kirkjutúni. 

2.6. NÁTTÚRUMINJAR  
Á skipulagssvæðinu engar skráðar náttúruminjar.  Svæðið hefur verið byggt um langan aldur og 
voru það landkostir eins og eyrin sem gott hafnlægi og var fyrir veðrum sem dró byggð að staðnum. 
Ekki sérstætt náttúrufar. Sandafellið sem rís yfir byggðinni er stakstætt fell í landslagi Dýrafjarðar.   

2.7. NÁTTÚRUVÁ 
Skipulagssvæðið er utan hættusvæða vegna ofanflóða samkvæmt hættumati fyrir Þingeyri skv. 
Greinargerð „Mat á hættu vegna ofanflóða á Þingeyri við Dýrafjörð“  frá í maí 2005  bls.7. 
Mótvægis ráðstafanir felast í leiðskurðum fyrir ofan byggðina enda talin mest hætta á 
aurskriðum og vatnsflóðum úr hlíð Sandafells. 

2.8. UMFERÐ OG AÐGENGI 
Umferð að Þingeyri liggur um Vestfjarðarveg nr. 60. Það má segja að hann endi í miðbæ 
Þingeyrar sem Fjarðargata og síðan Aðalstræti. Vestfjarðarvegur er malbikaður eins og 
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flestar götur í bænum. Leiðin liggur í gegnum bæinn til vesturs um Aðalstræti og heitir eftir 
það Svalvogavegi 622 að flugvellinum og eftir það malarvegur og síðan torfær slóði fyrir 
Nes.  Vegna starfsemi frystihússins þarf að sjá fyrir greiðfærri leið fyrir þungaflutninga að 
því s.s. fyrir bíla með flutningagáma og vegna uppskipunar frá höfninni.   

 

 

Aðalumferðagötur er sýnd rauð,  aðrar götur fyrir léttari umferð 

Tekið verður tillit þessara aðstæðna við greiningu á umferð um miðbæinn og gerð verður tillaga 
um umferð farartækja um einstakar götur.  Fjarðargata ber ekki þunga umferð til móts við hús nr 4 
og 5 en húsin þrengja bæði að götunni. Eðlilegt er að beina aðalumferð niður á Sjávargötu við 
gatnamótin á móti Fjarðargötu 14. Og með merkingu gera vegfarendum ljóst að fjarðargatna frá nr 
14- 2 sé aðeins fyrir létta umferð fólksbíla. 

2.9. HVERFISVERND Á MIÐSVÆÐUM 

Í aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 er sett hverfisvernd á miðbæ Þingeyrar merkt 
H12 - Þingeyri / 8 ha.  Nær til Fjarðargötu, Hafnarstrætis og að Kirkjunni. Einnig svæðið við 
Aðalstræti að Vallargötu og við Brekkugötu. Innan svæðisins er mest miðsvæði og íbúðarsvæði en 
einnig opið svæði til sérstakra nota og svæði fyrir þjónustustofnanir 

Markmið í A.Í. 2008-2020 fyrir hverfisverndaða byggð í á miðsvæðum. 

Markmið hverfisverndarinnar er að skapa umhverfi sem styrkir efnahagslegan og samfélagslegan 
grunn Ísafjarðarbæjar og að styrkja jákvæða þróun sveitarfélagsins 

Ákvæðin taka til breytinga, viðhalds, niðurrifs og nýbyggingar húsa. Einnig taka þau á notkun, 
starfsemi og umhverfi. Hverfisverndinni er ætlað að vernda íbúa og hagsmunaaðila fyrir 
hugsanlegum óæskilegum breytingum á svæðinu og ásýnd þess. Þó ákvæðin séu afgerandi. 
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Hverfisvernd í tillögu að deiliskipulagi  

Skipulagsgögn og kortagrunnar 

Skipulagið er unnið á grunna frá Loftmyndum ehf og stafrænn grunnur frá Hnit  hf. 

Deiliskipulagsgögn eru greinargerð þessi auk deiliskipulagsuppdráttar í mkv. 1:1000. Gögnunum 
fylgir skýringarmynd í 1:1000 og dæmisnið í 1:250 

3.  DEILISKIPULAG TILLAGA 
 
Eins og komið hefur fram nær deiliskipulagið yfir alla byggð með sjó á Þingeyri frá suðurenda 
Sjávargötu neðan við grunnskóla,  norður á Oddann. Með Fjarðargötu og Hafnarstræti sjá mörk 
deiliskipulags. Tillagan fellir saman í eitt deiliskipulag gildandi deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið á 
Þingeyri og útvíkkun á því á miðhluta byggðarinnar. Svæðið samanstendur af megin 
atvinnusvæðum og miðbæjarsvæði Þingeyrar og þjóðminja verndarsvæðis (sjá frumgreiningu 
byggðamynsturs mynd XX) 

3.1 LÝSING Á TILLÖGU AÐ DEILISKIPULAGI MIÐBÆJAR OG HAFNARSVÆÐIS  Á ÞINGEYRI. 
Landnotkun deiliskipulagsins mótast af ákvæðum A.Í. 2008-2020.  Aðalskipulagið var 
niðurstaða mikils og náins samráðs heimaaðila þannig að deiliskipulagið er ýtarlegri útfærsla á 
ákvæðum aðalskipulagsins.  Landnotkun miðast við núverandi notkun en með svigrúmi til þess 
að geta tekið breytingum innan eðlilegra marka.  

Á miðbæjarhlutanum er gert ráð fyrir mögulegri íbúðabyggð í bland við ýmsa starfsemi og 
þjónustu sem er einkennandi fyrir staðinn,  ferðaþjónustu og nálægð við haf.  
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Samkvæmt skipulagsreglugerð segir: „Á miðsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir 
verslunar- og þjónustustarfsemi og stjórnsýslu sem þjónar heilu landsvæði, þéttbýlisstað eða 
fleiri en einu bæjarhverfi, s.s. verslunum, skrifstofum, þjónustustofnunum, veitinga- og 
gistihúsum, menningarstofnunum og hreinlegum iðnaði.  Þar sem aðstæður leyfa má á 
miðsvæðum gera ráð fyrir íbúðarhúsnæði, sérstaklega á efri hæðum bygginga.”   

Engin lóða á deiliskipulagssvæði telst innan hættumarka vegna ofanflóða og flokkunar og 
nýtingu hættusvæða sbr. Reglugerð nr. 505/2000. 

Á athafnasvæði sker starfsemi frystihússins sig úr vegna stærða og rýmis. Önnur 
atvinnustarfsemi hefur svipmót af lágreistri byggð. Landnotkun miðar við léttann iðnað og 
atvinnustarfsemi, verslun og þjónustu  sem ekki mengar. Ekki er heimilt að hafa íbúðir á 
atvinnusvæðum. 

Landnotkun við Sjávargötu er samkvæmt aðalskipulagi verslun og þjónusta til suður er reiknað 
með hafsækinni starfsemi s.s. léttri fiskverkun og beitingarhúsnæði auk einnar lóðar sem telst 
til hafnarstarfsemi. Ekki er reiknað með íbúðabyggð á svæðinu. 

Skilmálar  í eldra deiliskipulagi haldast sömuleiðis lóðarafmörkun og byggingarreitir það gildir 
fyrir atvinnuhúsnæði við Hafnarstræti og við Sjávargötu frá smábátahöfninni.  

Deiliskipulagið skilgreinir opin svæði til sérstakra nota. Annarsvegar skrúðgarð milli 
Félagsheimilis og Grams verslunar við Vallargötu. Lögð er áhersla á góð og eðlilega tengingu frá 
því svæði inn á túnið með þjóðminjasvæðið.   Til að auka á mikilvægi svæðisins verði komið fyrir 
upplýsinga og fræðsluskiltum bæði við Vallargerði og við Þingeyrarkirkju þar sem vakin er 
athygli á sögu svæðisins og byggingum.  

Göngustígar verða milli gatna eins og milli Fjarðargötu og Brekkugötu á tveimur stígum svo og 
um skrúðgarð frá Salthúsi við Hafnarstræti og sem leið liggur um Hlíðargötu og yfir á Túnið á 
stig/götu í átt að íþróttasvæði og Víkingasvæði.  Leið um minjasvæði þarf að leggjast í samræmi 
við þjóðminjayfirvöld. Gönguleið er með/á sjóvarnargarði út á Oddann. Öruggar og góðar 
gangstéttar eru með Fjarðargötu að grunnskóla. 

Lagt er til að draga úr þungri umferð um Fjarðargötu frá húsi nr. 14 við Fjarðargötu allt að 
Hóteli Sandafelli, Hafnarstræti 7.  Verði þungaumferð beint niður á Sjávargötu og síðan aftur á 

Hafnarstræti við Hótel Sandafell og frystihús. Þetta verði gert með merkingum og ef nauðsyn 
krefur yfirborðs frágangi í götunum. Umferð um Sjávargötu verði gerð ein greið og létt og kostur 
er.  

Á athafna- og þjónustusvæði eru 7  lóðum óráðstafað og á miðbæjarsvæðinu er aðeins ein lóð 
óbyggð á horni sjávargötu og Aðalstrætis en tvær lóðir eru undirbúnar fyrir flutning húsa sem 
standa á eða við væntanlegar lóðir. Lagt er til að við Sjávargötu við hafnarvogina verð komið 
fyrir varanlegu sorpgámasvæði með fullkomnum frágangi. 

3.2      MARKMIÐ Í A.Í.. 2008-2020 FYRIR BYGGÐ Á MIÐSVÆÐUM 

Í deiliskipulagstillögunni er ekki bætt við miklu varðandi uppbyggingu á miðsvæðinu á Þingeyri, 
lögð er áhersla á að draga fram þær áherslur sem samstaða er um að verði við haldið á svæðinu. 
Eins og segir í hverfisverndarálvæðum þá er stefnt á að endurbygging verði í anda þess sem fyrir 
er. Þétting eða aukning byggingamangs er ekki ráðlögð en verður metin í tengslum við hugmyndir 
lóðaeigenda. 
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Ákvæðin hverfisverndar í AÍ 2008-2020 taka til breytinga, viðhalds, niðurrifs og nýbyggingar húsa. 
Einnig taka þau á notkun, starfsemi og umhverfi. Hverfisverndinni er ætlað að vernda íbúa og 
hagsmunaaðila fyrir hugsanlegum óæskilegum breytingum á svæðinu og ásýnd þess.  

Þar segir: 

• Áhersla er lögð á eflingu miðbæja eða miðsvæða allra byggðakjarnanna í 
aðalskipulaginu, þ.e. Ísafjarðar, Flateyrar, Suðureyrar og Þingeyrar 

• Áhersla verður lögð á það að gera svæðin aðlaðandi með verndun gamalla húsa og 
annarra einkenna, sem og snyrtilegu umhverfi. Jafnframt er lögð áhersla á fjölbreytta 
starfsemi svæðanna, þ.e. starfsemi sem eflir líf í miðbæjunum 

• Góð tenging verði á milli miðsvæða og náttúru 

• Markmið hverfisverndarinnar er að skapa umhverfi sem styrkir efnahagslegan og 
samfélagslegan grunn Ísafjarðarbæjar og að styrkja jákvæða þróun sveitarfélagsins. 

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að lóðaeigendur geti byggt og breytt húsum innan þess ramma sem 
hverfisvernd leyfir. Eðli slíkra endurbóta er að notagildi getur verið breytilegt frá einum tíma til 
annars. Svæðið býður upp á blandaða notkun og fjölbreytni.  

Blanda íbúðahúsnæðis, léttrar atvinnustarfsemi, tengdri ferðaþjónustu verslun og handverki. 

3.3    MIÐSVÆÐI Á ÞINGEYRI MEÐ HVERFISVERND. 

Ákvæði sem nefnd eru í staðfestu aðalskipulagi geta virkað hamlandi við fyrstu sýn, en eiga ekki að 
vera það – tilgangur með þeim er stýra mótun umhverfisins með það að markmiði að bæði 
einstaklingar og heildin njóti góðs af.   

Miðbæjarkjarni Þingeyrar. H12 - Þingeyri / 8 ha er skilgreindur, hverfisverndaður. Fjarðargata, 
Hafnarstræti og að Kirkjunni. Einnig svæðið við Aðalstræti að Vallargötu og við Brekkugötu. Innan 
svæðisins er mest miðsvæði og íbúðarsvæði en einnig opið svæði til sérstakra nota og svæði fyrir 
þjónustustofnanir í A.Í. segir: 

 

• Hús sem eru byggð fyrir 1918(1922) og eru uppistandandi skulu gerð upp að utan. 
Miða skal við upprunalegt horf eða það horf sem viðheldur verndargildi hússins sem 
best. 

• Hús með verndargildi skulu ekki fjarlægð.  

• Heimilt er að færa til hús með verndargildi þannig að það falli betur að byggðinni 
enda verði sýnt fram á það að um heildarhagsmuni sé að ræða. 

• Heimilt er að endurbyggja, að hluta eða í heild, hús með verndargildi. Leitast skal við 
að halda í þá hluti sem nýtanlegir eru. 

• Hvetja skal til þess að endurreisa horfin hús sem líkleg eru til að bæta 
heildaryfirbragð hverfisins eða eru sögulega mikilvæg. 

• Staðsetning og mótun nýrra bygginga á hverfisvernduðu svæði skal falla að hefðum 
og arkitektúr þess tíma sem miðað er við í uppbyggingu hverfisins. 

• Heimilt er að breyta yfirbragði húss þannig að það falli betur að yfirbragði hverfisins 
og einkennandi arkitektúrs þess tíma er hverfið byggðist upp. Þetta á ekki við ef 
húsið er talið hafa verndargildi, vegna sögu eða arkitektúrs, í núverandi mynd. 

• Hugað skal sérstaklega að gæðum í efnisvali og handverki. Sýnilegir hlutar skulu 
ekki vera falskir, s.s. lausir gluggapóstar eða eftirlíkingar af timburklæðningum. 
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• Heimilt er að byggja við hús á svæðinu. Viðbyggingar skulu hafa sama yfirbragð og 
aðalbyggingin, þ.e. í samræmi við þann arkitektúr sem einkennir húsið. Efnisval í 
viðbyggingum skal vera það sama og í aðalbyggingunni. Stærð viðbygginga skal vera 
þannig að aðalbygging haldi sínum sessi. 

• Við allar breytingar og nýbyggingar húsa skal vernda heilleika bygginga og taka mið 
af yfirbragði byggðar staðsetningar á lóð, byggingarmagns á svæðinu, hlutfalla 
hæðar, þakforma, lína, rytma, efnisnotkunar og annars útlits, s.s. glugga, girðinga og 
annarra mannvirkja á lóð. 
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3.4 YFIRLIT UM BYGGÐINA Á MIÐSVÆÐI ÞINGEYRAR 
 Í þessu yfirliti eru sýndar lóðastærði samkvæmt tillögu að deiliskipulagi ( stærðir hafa verið 
bornar saman við Fasteignamati ríkisins og lóðastærðir samkvæmt mæliblöðum 
Ísafjarðarbæjar. Lítilsháttar  ósamræmi er á milli þeirra og stærðar lóða í deiliskipulagstillögu). 

 

STAÐA SAMKVÆMT TILLÖGU AÐ DEILISKIPULAGI 
  

 
LÓÐIR Á MIÐBÆJARHLUTA DEILISKIPULAGSSVÆÐI  
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  16 Fjarðargata 1368 205,6       0,15     1964 
   14 Fjarðargata 665 262,4       0,39     1895 
   13 Fjarðargata 1123 209,6       0,19     1904 flutt innan lóðar 

 12 Fjarðargata 250 100       0,40     2012 ný 
  10 Fjarðargata 328 138,1       0,42     1911 

   10a Fjarðargata 571 120,2       0,29     1886 
   8 Fjarðargata 896 208,1       0,23     1905 br. lóðarmörkum 

  5 Fjarðargata 653 237,3       0,36     1916 
   4 Fjarðargata 282 107,9       0,38     1920 
   4a Fjarðargata 599 113,7       0,19     1886 
   3 Fjarðargata 756 250       0,33     2012 ný lóð 

  2 Fjarðargata 925 291       0,31     1990 bankinn póstur 
  

         1 Aðalstræti 493 160,8       0,33     1935 br. lóðarmörkum 
  2 Aðalstræti 434 126,7       0,29     1922 

   4 Aðalstræti 876 347       0,40     1939 
   

         1 Vallagata 446 350,1       0,78     1890 til flutnings 
  3 Vallagata 517 340       0,66     1960 

   

         1 Hlíðargata 1635 282,5       0,17     1986 leikskóli 
  

         1 Brekkugata 639 213,2       0,40     1945 br. lóðarmörkum. 
  2 Brekkugata 617 170,7       0,28     1946 

   4 Brekkugata 540 172,2       0,32     1963 
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Á  miðsvæðinu er að finna öll elstu hús á Þingeyrir samtals eru 29 hús á svæðinu þar af eru 16 
reist fyrir 1922. Fimm til viðbótar eru reist fyrir 1952 og 8 síðar – þar af eru tvær lóðir sem eru 
óbyggðar og aðrar tvær sem reiknað er með flutningi húsa  innan lóðar. 

3.5 ATVINNUSVÆÐI Á HAFNARSVÆÐI ÞINGEYRI 
Gildandi deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið á Þingeyri frá 2001 á uppruna sinn í eldra aðalskipulagi 
sem er ekki lengur er í gildi. Markmið og skilmálar deiliskipulagsins halda sér sem og uppdráttur 
sem sýnir lögun lóða og byggingareiti. Með þeirri undantekningu að landnotkun á miðsvæði 
gildandi deiliskipulags milli Fjarðargötu/Hafnarstrætis og Sjávargötu frá smábátahöfn að frystihúsi 
breytist lítillega. 

3.6       MARKMIÐ Í A.Í.. 2008-2020 FYRIR IÐNAÐAR- OG ATHAFNASVÆÐI Á ÞINGEYRI 
Á  atvinnusvæði á Þingeyri sem falla undir deiliskipulagstillöguna fer fram fisverkun og 
meðhöndlun sjávarfangs. Auk þess eru vélaverkstæði og atvinna sem tengist útgerð.  
Svæðið norðan við frystihúsið er í A.Í.2008-2020 skilgreint með blandaða landnotkun iðnaðar-og 
athafnasvæðis.  Alls 14 lóðir þar af eru 5 sem ekki hafa verið byggðar.  
„Á athafnasvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir atvinnustarfsemi þar sem lítil hætta er á 
mengun, s.s. léttum iðnaði, vörugeymslum, hreinlegum verkstæðum og umboðs- og 
heildverslunum. Almennt skal ekki gera ráð fyrir íbúðum á athafnasvæðum. Þó er unnt að gera ráð 
fyrir íbúðum tengdri starfsemi fyrirtækja, s.s. fyrir húsverði. 
 
Á iðnaðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir umfangsmikilli iðnaðarstarfsemi eða starfsemi 
sem er talin geta haft mengun í för með sér, s.s. verksmiðjum, virkjunum, tengivirkjum, 
veitustöðvum, skólpdælu- og hreinsistöðvum, birgðastöðvum fyrir olíur og móttökustöðvum fyrir 
úrgang. Íbúðir eru ekki heimilar á iðnaðarsvæðum.  Iðnaðar svæði er ekki í deiliskipulagstillögunni. 

3.7 MARKMIÐ Í A.Í.. 2008-2020 HAFNARSVÆÐI Á ÞINGEYRI 
Markmið deiliskipulagstillögu gerir ekki breytingu á gildandi deiliskipulagi á athafnasvæðum 
aðeins óverulega breytingu á mið svæðinu. Höfnin er fyrir miðjum bænum og eru athafnasvæði 
tengd höfninni bæði norðan við norður enda Hafnarstrætis og til suðurs með Sjávargata. Engin 
íbúðabyggð liggur að höfninni.  
 
„Á hafnarsvæðum tengist landnotkun fyrst og fremst hafnsækinni starfsemi, s.s. útgerð, fiskvinnslu, 
sjóflutningum og skipasmíði eða viðgerðum. Almennt skal ekki gera ráð fyrir íbúðum á 
hafnarsvæðum.  

5 Brekkugata 260 80,6       0,23     1903 br. lóðarmörkum. 
  6 Brekkugata 437 141,3       0,32     1903 

   7 Brekkugata 226 62,6       0,28     1920 
   8 Brekkugata 771 93,6       0,12     1910 
   10 Brekkugata 611 55       0,09     1900 
   13 Brekkugata 398 110       0,05     1880 Ósk un endurbygg.  

  14 Brekkugata 599 85,5       0,14     1972 
   

         Kirkja Kirkjugata 786 
   

ný lóð 
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Þó er unnt að gera ráð fyrir íbúðum tengdum starfsemi fyrirtækja í undantekningartilvikum, s.s. 
fyrir húsverði. Hafnarsvæði eru svæði sem heyra undir hafnarstjórn en Siglingastofnun Íslands 
hefur eftirlit með framkvæmdum.  
Fjallað er um hafnarsvæði í Hafnalögum nr. 61/2003 og Hafnarreglugerð nr. 1190/2005 fyrir 
Hafnir Ísafjarðarbæjar. Skv. lögunum má engin mannvirkjagerð fara fram á hafnarsvæði nema með 
samþykki hafnarstjórnar.“ 
 
Á Þingeyri er hafnarsvæðin tiltölulega lítið en áhersla er lögð á góð tengsl við iðnaðar- og 
athafnasvæði.  Í A.Í.. 2008-2020 eru sett eftirfarandi markmið. 
 

• „Í litlum sjávarþorpum er gjarnan mikil blöndun á milli atvinnugreina og því lögð áhersla á 
það að aðgreina þær ekki í skipulaginu.  

• Almennt skal miða við það að umgengni og ásýnd hafnarsvæða verði til fyrirmyndar.  

• Leitast skal við að lágmarka neikvæð áhrif hafnarsvæða á umhverfi og að þau uppfylli 
ströngustu kröfur um umgengni og frágang.  

• Starfsemi eins og sjávarútvegur, matvælaiðnaður og ferðaþjónusta geta þannig nýtt 
hreinleika og jákvæða ímynd svæðisins, sér til framdráttar.  

• Nefndar hafa verið hugmyndir um tækifæri sem felast í siglingum á norðurslóðum.  

• Mikilvægt er að kanna vel þá möguleika sem felast í því,.“ 
 

3.8 YFIRLIT UM BYGGÐINA Á HAFNAR OG ATHAFNASVÆÐI ÞINGEYRAR 
Skráningin tekur til hús sem standa við tvær götur Hafnarstræti og Sjávargötu. Hafnarstræti er 
jafnframt hluti af miðbæjarsvæðinu og er því hluti miðbæjarstarfseminnar. Markmið varðandi 
hverfisvernd nær til þess hluta sem fellur inna þeirra marka.  
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LÓÐIR Á HAFNAR OG IÐNAÐARSVÆÐI SBR. DEILISKIPULAG FRÁ 2001 
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1 Hafnarstræti 551 220,5 0,40 
 

1905 
 2 Hafnarstræti 925 332 0,36 

 
1954 

 2a Hafnarstræti 843 292,2 0,40 
 

1977 
 3 Hafnarstræti 375 166,3 0,44 

 
1892 

 5 Hafnarstræti 299 98 0,33 
 

1760 ENDURBYGGT 

6 Hafnarstræti 863 155 0,18 
 

1931 með 4 - 4a 

6a Hafnarstræti  412 234 0,25 0 1983 hafnarvog 

7 Hafnarstræti 775 1007 1,30 
 

1947 
 9.11. Hafnarstræti              5167 3701 0,72 0 

  10. Hafnarstræti 2083 291,5 0,23 400 1913 Endurskoðuð lóðamörk 

14 Hafnarstræti  2835 415 0,15 400 1955 

 15 Hafnarstræti                2519 624 0,25 0 2012 

 17 Hafnarstræti                 1595 75 0,05 700 1973 

 18 Hafnarstræti                 3554 976 0,27 1200 1980 

 19 Hafnarstræti                 1192 182 0,15 0 1977 

 20 Hafnarstræti                 2064 224 0,11 1000 1964 

 21 Hafnarstræti                 1951 0 0,00 800 2012 NÝ 

22 Hafnarstræti 1375 160 0,12 500 1976 

 23 Hafnarstræti                 1882 0 0,00 800 2002 

 24 Hafnarstræti                  1756 524 0,30 400 1978 

 25 Hafnarstræti                  1430 0 0,00 400 2012 NÝ 

26 Hafnarstræti                 1870 0 0,22 400 2012 NÝ 

27 Viti við Hafnarstr.            720 4 0,21 150 VITI 
 2 Sjávargata          485 0 0,00 0 2012  GÁMAPORT      

4 Sjávargata   ESSO               2375 110 0,05 0 1991 

 

 

GEYMSLUSVÆÐI 1331 0 0,00 0 2012 
 6 Sjávargata                      1431 200 0,14 98 1996 FISKV 

8 
Sjávargata                       

1362 242 0,18 56 
 

FÉLAGSHEIM 
hafnarsjóður 

10 Sjávargata                       1190 106 0,09 192 1991 
 12 Sjávargata                       1369 0 0,00 310 2012 NÝ  

14 Sjávargata                       2268 234 0,10 738 1990 
 16 Sjávargata 1918 0 0,00 298 2012 NÝ  
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Gerð er tillaga að Gámavelli á lóð sem hefur fengið nr. 2 við  Sjávargötu þar sem áður voru 
olíutankar. Eins er þremur lóðum óráðstafað við Hafnarstræti nr. 21,25 og 26. Tveim lóðum er 
óráðstafað við Sjávargötu nr 12 og nr 16.  

3.9     NÝTINGARHLUTFALL 
Nýtingarhlutfall er breytilegt milli lóða enda eru lóðir á miðbæjarsvæðinu sumar hverjar bæði 
litlar og mismunandi í lögun. Nýtingarhlutfall hefur verið reiknað út fyrir allar lóðir og byggir á 
húsastærð frá FMR en endurskoðuðum stærðum lóða í deiliskipulagstillögunni. Vegna 
afdráttarlausrar ákvarðanna um verndarsjónarmið í AÍ þá er nýtingarhlutfallið eingöngu til 
upplýsingar þegar rætt er um miðsvæðið. Skipulag-og bygginganefnd sem fjallar um teikningar 
á undirbúningsstigi  mun meta það í hverju tilfelli hvernig nýtingu er háttað.  

Hinsvegar er reynt að hafa nýtingu í samræmi við tillögur í deiliskipulaginu á lóðum við 
Hafnarstræti frá nr 14 og upp úr sem og Sjávargötu frá nr 8 og upp úr. Sjá töflu og ákvæði í kafla 
nr 4.2. 

3.10     OPIN SVÆÐI TIL SÉRSTAKRA NOTA  
Á svæðinu er reiknað með opnum svæðum til sérstakra not eins og garðinn á milli Vallargötu og 
Aðalstrætis. Ennfremur á horni Sjávargötu og Aðalstrætis auk ýmissa minni svæða.  Kirkjutúnið 
líka  kallað „Alfreðstún“ milli Þingeyrarkirkju og Vallargötu fyrir aftan frystihúsið er friðlýst sem 
fornminjasvæði og því ekki reiknað með því sem leikvelli eða skrúðgarði. Heldur en sem opnu 
vel hirtu svæði til útivistar eins og það kemur fyrir.  Sjá sérstök hverfisverndarákvæði. Óskráðar 
leifar sem taldar eru vera fornt bæjarstæði á „Grams túni“  á opnusvæði bak við „Grams verslun“ 
og Salthúsið. Ennfremur er greinilegt garðbrot úr túngarði um „Antonstún“ nyrst á Kirkjutúni. 
 

Milli Vallargötu og Aðalstrætis er garður sem æskilegt er að hlúð verði að. Garðurinn liggur vel 
við almenninganotum og tengir  saman með stígum og dvalarsvæðum félagsheimilið við 
Aðalstræti og ferðaþjónustustarfsemi við Vallargötu og Salthúsið.  

Gert er ráð fyrir góðum göngutengslum sem gangstéttum með götum og liggja þá með 
hæðarlínum í landinu en einnig þvert á landið milli Brekkugötu niður á Fjarðargötu og áfram 
niður að Sjávargötu á tveimur stöðum. Eins frá Hlíðargötu niður á Hafnarstræti og áfram niður á 
Sjávargötu. Gönguleiðir eru sýndar yfir Kirkjutúnið milli rústa og eins með sjóvarnargarði út á 
Oddann.  

Trjágróðri sem hefur þroskast vel og setur svip á umhverfið skal varðveita. Tvö stór 
renniviðartré á skilgreindri lóð nr 12 við Fjarðargötu  svo og ösp sem við lóðabreytingu lendir 
inn á lóð nr 2 við Aðalstræti við breytingu á lóðarmörkum. Auk þess garðagróður almennt. 

3.11     HVERFISVERND Á FRIÐLÝSTUM FORNMINJUM/ OPNUM SVÆÐUM. 
Mikilvægt er að tryggja varðveislu fornleifavallarins svo ekki komi til frekara rask. 

• Allt jarðrask er óheimilt samkvæmt lögum  

• Fara skulu fram frekari fornleifarannsóknir sem geta kastað frekar ljósi á þinghald á 
svæðinu  

• Vegna fornminjaverndar þá skal svæðið kynnt minjagildi svæðisins dregin fram og sett 
um merking sem dregur fram það sem vitað er um þinghald á svæðinu. 
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• Nauðsynlegt er að kynna svæðið vel fyrir aðilum í ferðaþjónustu enda er staðurinn í 
göngu tengingu við íþróttavöllinn nýtt „Víkingasvæði“ á Oddanum.  

• Merkja skal gönguleið um svæðið göngustígar liggi umhverfis svæði til að forðast 
jarðrask 

3.12         SJÓVARNARGARÐUR 
Aðalskipulagið gerir ráð fyrir sjóvarnargörðum frá höfn í átt að Oddanum og til suðurs með 
Sjávargötu frá smábátahöfninni. Uppbygging þeirra er langt komin. Sjávargata liggur með 
sjóvarnargarðinum sem liggur til suður og því er aðgengi að honum í lagi.  
Garðurinn út á Oddann er byggður til hálfs að mörkum lóða milli Hafnarstrætis 18 og 20. 
Fyrirhugað er að hann verði byggður út fyrir vitann á Oddanum. Kvöð verður um aðgengi að 
sjóvarnargarðinum vegna viðhalds frá lóðum sem eiga mök sín í honum miðjum (ákvæði úr 
deiliskipulagi hafnarsvæðis 2001). Einnig fyrirhugar Ísafjarðarbær að eiga lagnaleið fyrir 
frárennsli í kvaðabelti sem gerð er tillaga um. Leiðin yrði jafnfram gönguleið opin almenningi. 
Kvaðaleið er 6m breið frá innhlið garðs.  

 

3.13          LÓÐAMÖRK  Á MIÐBÆJARSVÆÐINU. 
Öll lóðarmörk á miðbæjarsvæðinu halda sér í megin atriðum.  Á nokkrum lóðum hefur þurft að 
endurskilgreina lóðarmörk lítillega. Gera þarf skýra aðkomuleiðir á tveimur til þremur lóðum, 
þar sem hús standa sem bakhús við götur í mæliblaði.  Milli Fjarðargötu 12-14 verður aðkoma 
að húsum nr. 13 við Brekkugötu annarsvegar og að Fjarðargötu nr. 10A hinsvegar. Aðkoma að 
lóð nr.  4 A  við Fjarðargötu verður um göngustíg frá Brekkugötu við suður mörk leikskólalóðar.  

Hæðarsetning lóða er óbreytt frá því sem nú er. við endurbygging næst  sjó þarf að huga að 
hæðarsetningu vegna hækkunar sjávarborðs og huga að styrkingu sjóvarnargarðs.  AÍ 2008-
2020 gerir ráð fyrir öflugum sjóvarnargörðum bæði norðan við hafnargarðana og sunnan við 
smábátahöfnina. Sjá ennfremur kafla 4.3 um lóðar- og hæðarblöð. 

3.14            LÓÐIR MEÐ BLANDAÐA STARFSEMI Á MIÐBÆJARSVÆÐINU 
Lóðir fyrir blandaða starfsemi á skipulagssvæðinu eru samtals 17 þar af eru 6 byggingar sem 
reistar voru fyrir 1920. Aðeins í Fjarðargötu 5 er jafnfram íbúð í sama húsi. Annars eru að finna í 
húsunum blandað þrifalega starfsemi sem má segja að eigi heima á miðsvæði. Vísað er til 
ákvæða í aðalskipulagi sjá kafla hér að frama nr. 2.2 þar sem er að finna leiðarljós varðandi 
uppbyggingu á miðsvæði Þingeyrar. 

5  FJARÐARGATA  VEITINGAHÚS Á JARÐHÆÐ ÍBÚÐ Á ERFI HÆÐ  FYRIR 1922 
4 FJARÐARGATA  LAGER/VERKSTÆÐI    FYRIR 1922 
2 FJARÐARGATA  PÓSTHÚS/BANKAÚTIBÚ 
10 FJARÐARGATA   GISTIHEIMILI     FYRIR1922 
2 HAFNARSTRÆTI  VEITINGAHÚS /“DÚDDABÚÐ“ 
2A HAFNARSTRÆTI  LAGER 
5 HAFNARSTRÆTI  SALTHÚSIÐ FRIÐAÐ NÝ ENDURBYGGT  FYRIR 1922 
6 HAFNARSTRÆTI  BEITINGASKÚR HAFSÆKIN STARFSEMI  
6A HAFNARSTRÆTI    „ 
7 HAFNARSTRÆTI  HÓTEL SANDAFELL 
10 HAFNARSTRÆTI  VERSLUN OG VÉLSMIÐJA.    FYRIR1922 

KIRKJUSTRÆTI     ÞINGEYRARKIRKJA  BYGGÐ    FYRIR 1922 

4 AÐALSTRÆTI  FÉLAGSHEIMILI 
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1 VALLAGATA  „GRAMS VERSLUN HÚS TIL ENDURBYGGINGAR  FYRIR1922 
3 VALLAGATA  SLÖKKVISTÖÐ/BÆJARSKRIFSTOFA 
1 HLÍÐARGATA  LEIKSKÓLI 
                 SJÁVARGATA   ESSO OG VERSLUN  

3.15        LÓÐIR  ÍBÚÐARHÚS. 
Lóðir fyrir íbúðarhús  á skipulagssvæðinu eru samtals 20  þar af eru 13 hús sem reistar voru 
fyrir 1920. Vísað er til ákvæða í Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008-2020  sjá kafla hér að frama 
nr. 2.2 þar sem er að finna leiðarljós varðandi uppbyggingu á miðsvæði Þingeyrar. 

16 FJARÐARGATA  
14 FJARÐARGATA 
13 FJARÐARGATA  ÁSTRALÍA     FYRIR1922 
10A FJARÐARGATA         FYRIR1922 
8 FJARÐARGATA  ÍBÚÐARHÚS / BYGGT SEM SJÚKRAHÚS  FYRIR1922 
4A FJARÐARGATA   HÓTEL NIAGARA, BYGGT SEM VERTSHÚS     FYRIR1922 
1 HAFNARSTRÆTI   BYGGT SEM BAKARÍ    FYRIR1922 
3 HAFNARSTRÆTI        FYRIR1922 
1 AÐALSTRÆTI           FYRIR1922 
2 AÐALSTRÆTI   
1 BREKKUGATA 
2 BREKKUGATA 
4 BREKKUGATA 
5 BREKKUGATA        FYRIR1922 
6 BREKKUGATA         FYRIR1922 
7 BREKKUGATA        FYRIR1922 
8 BREKKUGATA        FYRIR1922 
10 BREKKUGATA          FYRIR1922 
13 BREKKUGATA        FYRIR1922 
14 BREKKUGATA 
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4.  ALMENNIR BYGGINGASKILMÁLAR 

4.1   INNGANGUR 
Eins og kveðið er á um í AÍ 2008-2020 og í kafla 3.3. þá er ekki reiknað með miklum breytingum 
eða endurbyggingu einstakra húsa.  

Leggja skal áherslu á vandaða hönnun íbúðarhúsnæðis og  fallegan frágang.  Skipulags-og 
byggingarnefnd mun meta þá þætti sérstaklega við umfjöllun og afgreiðslu aðalteikninga og 
getur hafnað umsókn telji hún hana ekki uppfylla framangreind skilyrði þó svo að hún uppfylli 
skilmála þessa og viðkomandi reglugerðir að örðu leyti.  

4.2 HÖNNUN OG UPPDRÆTTIR 

Húsagerðir eru bundin að því leyti að ekki er reiknað nýbyggingu né heldur niðurrifi húsa. 
Heldur er um að ræða endurgerð endurbætur og minniháttar viðbyggingar í flestum tilvikum. 
Ákvæði deiliskipulags og aðalskipulags ásamt  mæliblöðum og hæðarblöð, byggingarreglugerð 
nr.  112/2012. Tvær lóðir sem standa inna miðbæjarsvæðis eru ætlaðar fyrir nýbyggingar enda 
standa ekki hús á lóðunum. Fjarðargata 3 og nr 12.  Þar er reiknað með að rísi annaðhvort 
aðflutt hús eða ný sem í útliti yrðu felld að yfirbragði miðbæjarsvæðisins,  þ.v.s. vera ný en bera 
með sér útlit og þokka byggðarinnar og styrkja hana.   

Skipulagið gerir ráð fyrir iðnaðarhúsnæði við Hafnarstræti með líku sniði og þau hús sem fyrir 
eru, aðalmænisstefna verði samsíða Hafnarstræti sjávarmegin og þvert á götuna hinu megin og 
þakhalli á bilinu 14-24 gráður. Hámarks mænishæð er 9 metrar.  

Sjávarmegin eru hús yfirleitt 1 hæð og ris en vestan megin Hafnarstrætis tvær hæðir. Gert er ráð 
fyrir því að byggja megi við hús sem fyrir eru á svæðinu. Nýtingarhlutfall verður á bilinu 0,2-0,5. 

Skipulagið gerir ráð fyrir iðnaðarhúsnæði við Sjávargötu með líku sniði og þau hús sem fyrir eru 
einnar hæðar með aðalmænisstefna verði samsíða Sjávargötu.  

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 fyrir komulag 
mannvirkja á lóðinni byggingarreglugerð 112/2012.  

4.3 MÆLIBLÖÐ OG HÆÐARBLÖÐ 
Mæli og hæðarblöð skal vinna á grundvelli deiliskipulags þessa. Mæliblöð sýna stærðir lóða, 
lóðamörk, byggingarreiti , fjölda bílastæða á lóð, kvaðir ef einhverjar eru o.fl..  Byggingarreitir 
eru skilgreindir í till deiliskipulagi fyrir nýjar eða óbyggðar lóðir ennfremur á lóðum þar sem 
fyrir liggur ósk um tilfærslu/flutning á húsi eða fyrirsjáanlegt er niðurrif. 

Hæðarblöð sýna gangstéttarhæðir og götuhæðir við lóðarmörk (G), sem er þá einnig lóðarhæð á 
þessum mörkum, lóðarhæðir á baklóðarmörkum (L) og hæðartölur fyrir gólfhæð þess hluta 
húss, sem snýr að götu (H). Mesta hæð á þaki, mænishæð (HM) er gefin upp undir sérskilmálum 
fyrir hverja húsagerð fyrir sig. Hæðarblöð sýna ennfremur staðsetningu og hæðir á frárennslis- 
og vatnslögnum svo og kvaðir um inntök veitustofnana.   
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Aðalmænisstefna er sýnd á skipulagsuppdrætti þar sem gerðar eru kvaðir um slíkt, en þakform 
er að öðru leyti frjálst. 

 „Reglur um úthlutun á lóðum fyrir íbúðar-, sumarhúsa- og atvinnuhúsnæði“  fyrir Ísafjarðarbæ 
sem samþykktar voru á fundi bæjarstjórnar 20. maí 2011.  

 

Skipulags-og byggingarnefnd mun meta þá þætti sérstaklega við umfjöllun og afgreiðslu 
aðalteikninga og getur hafnað umsókn telji hún hana ekki uppfylla skilyrði þó svo að hún uppfylli 
skilmála þessa og viðkomandi reglugerðir að örðu leyti.  

 



DEILISKIPULAG FYRIR MIÐBÆ OG HAFNARSVÆÐIÐ Á ÞINGEYRI 

31 
 

 

Tillaga að deiliskipulagi 29.05.2012 
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