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Athugun á því hvort tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir íþróttasvæði
á Torfnesi samræmist Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020

1 Ákvæði gildandi aðalskipulags
1.1 Opið svæði til sérstakra nota - Ú11
Svæðið sem deiliskipulagið fyrir íþróttasvæði á Torfnesi tekur til er skilgreint sem opið svæði til
sérstakra nota, merkt Ú11, í gildandi aðalskipulagi.
Markmið aðalskipulagsins varðandi slík svæði er m.a.:
— Allt skipulag taki tillit til og hvetji til útivistar, íþrótta- og tómstundastarfa
— Allir íbúar sveitarfélagsins hafi möguleika á skipulagðri, öruggri og fjölbreyttri íþróttaiðkun með góðri
aðstöðu
Aðalskipulagið leggur m.a. áherslu á aðgengi fyrir alla að íþróttamannvirkjum og fjölbreytta aðstöðu til
íþróttaiðkunar og útivistar. Ákvæði fyrir svæði Ú11 er birt í töflu 10.2 í gildandi aðalskipulagi.

Eftir gildistöku aðalskipulagsins hefur áhorfendastúka með íþróttaaðstöðu verið byggð innan reits Ú11
með tilvísun í gildandi aðalskipulag. Fyrir er vallarhús innan reitsins og er samanlagt byggingarmagn
um 3200 m² í dag.
Svæðið var einnig skilgreint sem opið svæði til sérstakra nota í Aðalskipulagi Ísafjarðar 1989-2009.
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1.2 Svæði fyrir þjónustustofnanir – Þ13
Núverandi íþróttahús á Torfnesi er innan svæðis sem er skilgreint sem svæði fyrir þjónustustofnanir,
merkt Þ13, í gildandi aðalskipulagi. Innan svæðisins er gert ráð fyrir nýrri sundlaug sem tengist þeim
íþróttamannvirkjum sem fyrir eru á svæðinu. Ekki er fjallað um nýtt íþróttahús innan þessa svæðis en
þar er þó svigrúm til uppbyggingar s.s. á sundlaugarmannvirkjum.

1.3 Íþróttamannvirki í Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020
Almennt eru íþróttamannvirki í Ísafjarðarbæ staðsett á svæðum fyrir þjónustustofnanir í gildandi
aðalskipulagi. Á öllum svæðunum eru fleiri þjónustustofnanir s.s. skólar og kirkjur. Vallarhúsið og
stúkan á Torfnesi eru einu byggingarnar sem er á opnu svæði til sérstakra nota.
Þingeyri:
Svæði fyrir þjónustustofnanir
Þ32 - Íþróttahús og sundlaug: hluti af stærra svæði með kirkju
Flateyri:
Svæði fyrir þjónustustofnanir
Þ25 - Íþróttahús og sundlaug ásamt grunnskóla
Suðureyri:
Svæði fyrir þjónustustofnanir
Þ41 - Íþróttahús og sundlaug: hluti af stærra svæði með leikskóla, grunnskóla og kirkju
Ísafjörður:
Svæði fyrir þjónustustofnanir
Þ10 - Íþróttahús og sundlaug, tónlistarskóli og grunnskóli
Þ13 - Íþróttahús og sundlaug: hluti af stærra svæði með menntaskóla, leikskóla, tjaldsvæði,
sjúkrahús, þjónustustofnunum fyrir aldraða, kirkju og kirkjugarði
Opið svæði til sérstakra nota
Ú11 - Hluti af stærra svæði. Vallarhús er sýnt á skipulagsuppdrætti. Eftir gildistöku aðalskipulagsins
hefur stúkuhús verið byggt innan reits Ú11

2 Lagarammi
Gildandi aðalskipulag er unnið skv. brottfallinni skipulagsreglugerð nr. 400/1998 en í 4. kafla hennar
eru landflokkar skilgreindir. Skv. þeirri reglugerð er fyrst og fremst gert ráð fyrir íþróttasvæðum á
opnum svæðum til sérstakra nota og gerð grein fyrir mannvirkjagerð í deiliskipulagi. Annar
landnotkunarflokkur sem rúmar íþróttamannvirki skv. reglugerðinni er svæði fyrir þjónustustofnanir.
Ekki er þó fjallað sérstaklega um íþróttamannvirki í skilgreiningu þessa flokks, en þar er fjallað um
menntastofnanir.
Í gildandi skipulagsreglugerð nr. 90/2013 er ekki lengur landnotkunarflokkur sem kallast svæði fyrir
þjónustustofnanir. Sambærilegur landnotkunarflokkur kallast verslun og önnur þjónusta. Eins og í fyrri
reglugerð er ekki fjallað um íþróttamannvirki í þessum flokki og í stað menntastofnana er fjallað um
skóla. Í staðinn fyrir landnotkunarflokkinn opin svæði til sérstakra nota er nú flokkurinn opin svæði,
útivist og íþróttir. Á þessum svæðum er gert ráð fyrir aðstöðu til íþróttaiðkana og grein gerð fyrir
mannvirkjagerð í deiliskipulagi.
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2.1 Skipulagsreglugerð nr. 400/1998 - brottfallin
Skilgreining svæða í skipulagsreglugerð nr. 400/1998, kafli 4 Landnotkunarflokkar, samgöngur, veitur
og takmarkanir á landnotkun:

2.2 Skipulagsreglugerð nr. 90/2013 - gildandi
Skilgreining svæða í skipulagsreglugerð nr. 90/2013, gr. 4.3.1 viðfangsefni og efnistök aðalskipulags:
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3 Deiliskipulag
Gildandi deiliskipulag:
Byggingarreitur fyrir stúku er 2297,6 m²
Hámarksstærð bygginga ekki tilgreind
Skráð stærð 381,6 m²
Byggingarreitur fyrir vallarhús (tækjageymslu) 869,2 m²
Hámarksstærð bygginga ekki tilgreind
Skráð stærð 378,8 m²
Samanlögð stærð byggingarreita 3166,8 m²
Samanlögð stærð núverandi bygginga 760,4 m²
Viðbót skv. tillögu að deiliskipulagsbreytingu:
Byggingarreitur fyrir fjölnotahús er 4644,8 m²
Hámarksstærð bygginga 3500 m²
Byggingarmagn getur því tvöfaldast miðað við þær byggingar sem þegar eru byggðar, þ.e. farið úr
3200 m² í 6700 m².

4 Samræmi milli skipulagsstiga
Allt bendir til að breytt deiliskipulag sé í samræmi við gildandi aðalskipulag, sem gerir ráð fyrir
svigrúmi til uppbyggingar íþrótta á svæði Ú11. Staðsetning íþróttamannvirkja á svæði Ú11 er í samræmi
við núgildandi sem og brottfallna skipulagsreglugerð. Ekki ætti því að vera þörf á að breyta
aðalskipulagi til að samþykkja breytingu á gildandi deiliskipulagi fyrir íþróttasvæðið á Torfnesi.
Sveitarstjórn getur engu að síður samþykkt breytingu á aðalskipulaginu til að skerpa á stefnu sinni
varðandi svæðið. Skv. niðurstöðu sem fengin er með útfyllingu gátlista frá Skipulagsstofnun getur
breytingin talist óveruleg, sjá næstu blaðsíðu. Það er þó óvíst að það skili einhverju, þar sem áformin
hafa þegar verið kynnt í auglýstu deiliskipulagi.
Ferlið við gerð er óverulegrar breytingar á aðalskipulagi er mun styttra en við gerð almennra breytinga.
Ekki er gert ráð fyrir auglýsingatíma eða athugasemdafresti heldur auglýsir sveitarstjórn samþykkta
skipulagsbreytingu. Skipulagsstofnun fer yfir breytinguna og staðfestir hana innan fjögurra vikna.
Breytt deiliskipulag getur tekið gildi á sama tíma, þ.e. eftir hefðbundið auglýsingarferli.
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Um óverulega breytingu á aðalskipulagi er fjallað í gr. 4.8.3 í skipulagsreglugerð:
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