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1 13. júní  Hjalti Þór Hreinsson Lagt er til að á leiksvæðinu við Hafnarstræti 14 ætti 

að vera útivistasvæði, með t.d. bekkjum, gróðri, 

tjörn, leiktækjum og fleira. Hægt væri að tengja 

svæðið saman við Höepfnersbryggju. Þannig væri 

hægt að rölta á milli innbæjarins og bryggjunnar og 

búa til skemmtilega stemmingu.  

Leiksvæði, útivistarsvæði, 

Hafnarstræti 14, Höepfnersbryggja 

Í deiliskipulagstillögunni er gert ráð fyrir að 

leikvöllur verði endurnýjaður við Hafnarstræti 

14. Einnig er nú verið að leggja lokahnykk á 

deiliskipulag Nökkvasvæðisins en þar er gert 

ráð fyrir göngutengingu við gatnamót 

Aðalstrætis og Drottningarbrautar sem tengist 

síðan göngustígakerfi Innbæjarins. 

2 24. júlí Finnur Birgisson Gerðar eru athugasemdir við texta í greinargerð 

skipulagstillögu. Hraktar eru fullyrðingar í 

greinagerðinni að Akureyrarbær hafi brotið gegn 

ákvæðum deiliskipulagsins frá 1985 með setningu 

byggingarskilmála fyrir hús sem reist voru í 

framhaldi af því skipulagi. 

Greinargerð (formáli 

húsakönnunar), byggingarskilmálar, 

deiliskipulag 1985 

Tekið er undir athugasemdir bréfritara og 

viðeigandi lagfæringar gerðar á texta 

húsakönnunar. 

3 26. júlí Stefán Jóhannesson a) Ósamræmi er á milli lóðarmarka deiliskiplags, 

eldri uppdrátta og hefða, milli Aðalstrætis 28, 30 

og 32.  

b) Mótmælt er niðurrifi húsa í Lækjargötu vegna 

heildar götumyndar. 

c) Fara þarf varlega og takmarka stærðir og útlit 

húsa í norðanverðri Lækjargötu  með tilliti til þess 

sem fyrir er. 

d) Gerð er athugasemd við staðsetningu 

stoppustöðvar strætisvagna við Aðalstræti 30, 

vegna bílastæða og fleiri tengdra atriða.  

Aðalstræti 30, götumynd, 

strætóstoppistöð 

a) Þau lóðarmörk sem teiknuð eru í skipulagi 

eru að mestu í samræmi við elstu 

mæliblöð bæjarins sem og stærðir lóða í 

fasteignamati.  Brugðist var við fyrri 

athugasemdum eiganda og lóðarmörkin 

löguð í samræmi við þær áður en 

skipulagið var auglýst og samráð var haft 

við íbúa í Aðalstræti 28-32 um þau mörk 

sem auglýst voru. Skipulagsnefnd telur því 

sátt liggja fyrir um auglýst lóðarmörk. 

b) Í deiliskipulagstillögunni er lagt til að 

heimilt verði að rífa tvö hús, annarsvegar 

Lækjargötu 11 og Aðalstræti 14, nyrðri 

hluta. Bæði þessi hús er illa farin og byggð 

af vanefnum á sínum tíma. Tekið skal 

fram að ekki er gerð krafa um niðurrif 

umræddra húsa heldur er einungis um 

heimild í skilmálum deiliskipulagsins að 
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ræða. 

c) Í sérskilmálum nýrra lóða innan 

skipulagssvæðisins eru nákvæm fyrirmæli 

um staðsetningu byggingar innan 

byggingarreits, um byggingarmagn, hæðir 

húsa, þakhalla og mænisstefnu og annað 

er viðkemur aðstæðum við nálægða 

byggð.  

d) Fyrirspurninni er vísað til 

framkvæmdadeildar. 

4 26. júlí Hallgrímur Ó. Guðmundsson Mótmælir framsetningu lóðarmarka Hafnastrætis 

41 í deiliskipulagstillögunni. 

 

Lóðamörk, Hafnarstræti 41 Gögn málsins benda eindregið til þess að lóðin 

við Hafnarstræti 41 hafi ætíð verið 18 m 

meðfram götu og stærð hennar verið um 800 

ferálnir eða 319/320 m
2
.  Fram kemur í 

athugasemd að í virðingu hússins frá 2. 

desember 1903 sé lóðin 400 ferálnir. 

Skipulagsnefnd telur að um misritun hafi verið 

að ræða sem leiðrétt var tveimur mánuðum 

síðar, enda stendur í fyrstu lóðaskrá 

Akureyrar, sem einnig er frá 1903, að lóðin sé 

90 3/9 ferfaðmar sem er 800 ferálnir (320 m
2. 

Akureyrarbær stendur við fyrri niðurstöðu 

sína í málinu að lóðin sé 800 ferálnir eða 

319/320 m
2
 og nái upp í brekkuna vestan húss 

eins og skipulagsuppdráttur sýnir þar sem 

engin frekari gögn hafi komið fram sem styðji 

annað. 

5 12. júlí Inga Elísabet Vésteinsdóttir Gerir athugasemd við framsetningu bílastæða við 

Aðalstræti 2. 

Bílastæði, Aðalstræti 2 Samkvæmt samþykktum aðaluppdráttum er 

heimilt að byggja þrjú bílastæði innan lóðar 

Aðalstrætis 2. Ekki er því þörf á sérstakri 

skilgreiningu bílastæðanna í deiliskipulaginu 
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en sækja þarf um úrtak úr gangstétt til 

skipulagsstjóra þegar farið verður í 

framkvæmdina. 

6 5. júlí Innbæjarsamtökin - 

hagmunasamtök íbúa 

a) Mælt er gegn niðurrifi húsa og lagt til að 

Lækjargata 11 fái að standa áfram hvort sem það 

verður endurbyggt að hluta eða öllu leyti. 

b) Lagt er til að í stað Lækjargötu 8 og 10 verði 

útbúið bílastæði og útivistarsvæði en vandræði eru 

með pláss fyrir bíla sem tilheyra íbúum götunnar. 

c) Fjölgun húsa í Lækjargötu breytir götumyndinni 

verulega en samtökin vilja halda upprunalegri 

götumynd. 

Niðurrif húsa, Lækjargata 11, 

bílastæði, útivistarsvæði, götumynd 

a) Í deiliskipulagstillögunni er lagt til að 

heimilt verði að rífa tvö hús, annarsvegar 

Lækjargötu 11 og Aðalstræti 14, nyrðri 

hluta. Bæði þessi hús er illa farin og byggð 

af vanefnum á sínum tíma. Tekið skal 

fram að ekki er gerð krafa um niðurrif 

umræddra húsa heldur er einungis um 

heimild í skilmálum deiliskipulagsins að 

ræða. 

b) Tekið er tillit til athugasemdarinnar og lóð 

nr. 10 við Lækjargötu felld út úr 

deiliskipulaginu. Gert verði ráð fyrir 

almennum bílastæðum á reitnum og 

útivistarsvæði norðan þess.  

c) Byggð við Lækjargötu er afar strjál og því 

eðlilegt að svæðið verði nýtt betur og fyllt 

í götumyndina til þess að styrkja hana og 

efla enn frekar. Skipulagsnefnd er á þeirri 

skoðun að svæðið muni styrkjast með 

þéttingu byggðar í Lækjargili. 

7 ágúst Eigendur Aðalstrætis 66, 66a og 68 Óska eftir að lóðamörkum verði breytt í samræmi 

við innsendan uppdrátt. 

Innri afmörkun lóða breytt. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við 

útfærslu lóðarmarka lóðanna við Aðalstræti 

66, 66a og 68 þar sem samþykki eigenda liggur 

fyrir og mun breyta 

deiliskipulagsuppdrættinum til samræmis við 

það. 
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Fjaran og Innbærinn, endurskoðun deiliskipulags - Umsagnir 

1 7. ágúst Húsafriðunarnefnd Mælst er til að kveðið verði á um hverfisvernd í 

skilmálum deiliskipulagsins þannig að vilji og 

markmið skipulagsyfirvalda á Akureyri sé skýr, þar 

sem að öðrum kosti öðlast verndunin ekki það gildi 

sem nauðsynlegt er þegar um svo sögulegt og 

varðveisluvert svæði er að ræða. 

Hverfisvernd Fyrir Alþingi liggur um þessar mundir 

lagafrumvarp mennta- og 

menningarmálaráðherra um 

menningarminjar. Í VII kafla frumvarpsins um 

Verndun og varðveislu húsa og mannvirkja 

segir í 29. grein: „Öll hús og mannvirki sem 

eru 100 ára og eldri eru friðuð svo og allar 

kirkjur 70 ára og eldri.“  

Verði þetta lögfest á Alþingi eins og allt 

bendir til, fjölgar friðuðum húsum í Fjörunni 

og Innbænum mjög mikið og því ekki tilefni 

til hverfisverndunar einstakra húsa eins og 

lagt er til í Húsakönnunni. Mikill fjöldi þeirra 

húsa sem lagt er til að verði hverfisvernduð 

samkvæmt húsakönnunni eru 100 ára og 

eldri. 

Í kafla 1.4.1 í greinargerð deiliskipulagsins er 

fjallað um málsmeðferð skipulagsbreytinga 

og byggingarleyfa. Þar segir:  

„Allar framkvæmdir skulu lúta þeim lögum 

sem í landinu eru ásamt þeim reglum sem 

Akureyrarbær hefur sett sér auk þeirra sem 

koma fram í þessari greinargerð. 

Aðaluppdrættir mannvirkja skulu vera í 

samræmi við gildandi byggingarreglugerð 

hverju sinni. 

Í ljósi þess hversu viðkvæmt svæðið er og 

hvað erfitt getur reynst að byggja inn í slíkt 

umhverfi þannig að sómi sé að, er talið 

mikilvægt málsmeðferðin sé styrkt 
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sérstaklega í þessari áætlun. 

Allar tillögur að skipulagsbreytingum og óskir 

um nýbyggingar eða breytingar á eldri húsum 

innan skipulagsmarka sem fram kunna að 

koma, skulu auk hefðbundinnar umfjöllunnar 

skipulagsnefndar Akureyrarbæjar eða 

Skipulags- og byggingarfulltrúa, einnig fá 

umsögn Húsafriðunarnefndar ríkisins. Þegar 

umsögn Húsafriðunarnefndar liggur fyrir skal 

Skipulagsnefnd taka málið aftur til 

umfjöllunar og taka mið af umsögn hennar. 

Allar breytingar á friðuðum húsum og 

nánasta umhverfi þeirra, eftir því sem við á, 

eru háðar samþykki Húsafriðunarnefndar 

eins og lög gera ráð fyrir.“ 

Í sérskilmálum nýrra lóða innan 

skipulagssvæðisins eru nákvæm fyrirmæli um 

staðsetningu bygginga innan byggingarreits, 

um byggingarmagn, hæðir húsa, þakhalla og 

mænisstefnu og annað er viðkemur 

aðstæðum við nálægða byggð. 

Skipulagsnefnd telur því ekki þörf á sérstakri 

hverfisverndun tiltekinna húsa eins og lagt er 

til í húsakönnuninni þar sem ákvæði um 

verndun er þegar til staðar og að búast megi 

við mikilli fjölgun friðaðra húsa á svæðinu. 

2 11. júlí  Vegagerðin Engar athugasemdir eru gerðar  Gefur ekki tilefni til svars. 

 


