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Eftir að kærunefnd um 
hverfis og auðlindamála 
felldi deiliskipulag og bygg
ingarleyfi fyrir Fornubúðir úr 
gildi 12. júlí sl. hefur skipu
lagslýsing verið auglýst 
vegna aðalskipulags breyt
ingar. Athugasemdarfrestur
inn rann út sl. sunnudag og 
umhverfis og skipulagsráð 
samþykkti á fundi sínum á 
þriðjudag að leggja til við 
bæjarstjórn að samþykkja 
breytingu á aðal skipulagi og 
nýtt deiliskipulag svo heimild 
væri fyrir því að byggja á 

svæðinu húsnæði fyrir Haf
rann sókn ar stofnun. Tvenn 
and  mæli bárust þar sem m.a. 

er sérstaklega gerð athuga
semd við málsmeðferð.

Sjá nánar á bls. 7.

842 
2217

sími
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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

-stöðin

Hafnfirska 
leigubílastöðin

520 1212

TA X I

STAÐARBERGI

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

Kökulist verslunarmiðstöðinni Firði Hafnar�rði
Kökulist Hólagötu 17 Reykjanesbæ
Kökulist Iðnbúð 2 Garðabæ
Kokulist@kokulist.is · 555 66 55

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is Hádegisréttir og helgarbröns

Stofnuð 1983

Björt og falleg mjög vel staðsett 
fimm herbergja efri sérhæð með 
bílskúr. Góð staðsetning, stutt í alla 
þjónustu.   

Vel skipulagt og fallegt einbýli á einni 
hæð m/bílskúr. Húsið er á frá  bær um 
stað innst í botnlanga. Fallegt útsýni. 
5 góð herb.  og rúmgóðar stofur. 

Sérlega falleg 3ja herb. íbúð á 2. hæð 
í góðu fjölbýli með góðum bílskúr, 
yfirbyggðum svölum. Innangengt er 
úr stigahúsi. Laus strax.

SLÉTTAHRAUN 22 VALLARBRAUT 3

175 m² 56,9 millj. kr. 233 m² 79  millj. kr. 114 m² 45  millj. kr. 

ÞRÚÐVANGUR 18
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Skipulag fellt úr gildi 
og enn mótmæla íbúar

Andmæli við skipulagslýsingu og nýtt skipulag auglýst

Hvert liggur leiðin?

Þú getur tekið þátt!

facebook.com/ratleikur

www.ratleikur.blog.is

Vinsamlegast færið merkið EKKI úr stað!

Ratleikur Hafnarfjarðar 2018
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Ratleikurinn stendur til 24. september 2017. 

Eftir það er vel þegið að merkjunum sé skilað í 

þjónustuver bæjarins í Ráðhúsinu. 

Látið gjarnan vita á Facebooksíðunni  

ef þið hafið tekið merki og skilað. 

Aðalstyrktaraðili:

RAT-018

21

Stendur til  
25. september

Ratleikur 
Hafnarfjarðar

 Sumarið 2018

Rat 
leikur 
Hafnarfjarðar

Kýrskarð /Dalaleið

Ratleikskortin má fá á sundstöðum, í bókasafninu, ráðhúsinu, 
bensínstöðvum, í Fjarðarkaupum, Fjallakofanun, Altis, og víðar. 

Fylgstu með á www.facebook.com/ratleikur

http://www.fjardarfrettir.is


2    www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR   |   FIMMTUDAGUR 16. ÁGÚST 2018 

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn og auglýsingar: 565 4513, 896 4613
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja  •  Dreifing: Póstdreifing

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Oft er talað um að ný ríkis
stjórn fái hveitibrauðsdaga sem 
þýðir að þá sé henni hlíft við 
harða gagnrýni á meðan hún er 
að komast af stað. Í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar er ný bæjarstjórn 

nær samstundis send í mjög langt sumarfrí, eins 
langt og sveitarstjórnarlög leyfa. Þetta er þrátt fyrir 
það að Hafnarfjarðarbær er þriðja stærsta 
sveitarfélag landsins og þá mætti kannski ætla að 
verkefni væru næg fyrir bæjarstjórnina allt árið. 
Reyndar sitja nú aðeins 4 færri fundi bæjarráðs en 
bæjarstjórnar því auk 5 bæjarráðsfulltrúa sitja þar 
2 áheyrnarfulltrúar minnihlutans. Því mætti ætla 
að eingöngu vegna þess væri tímaskekkja að senda 
bæjarstjórn í næstum tveggja mánaða sumarfrí.

Í erindisbréfi bæjarráðs segir að ráðið skuli 
funda eigi sjaldnar en tvisvar í mánuði. Samt kom 
nýtt bæjarráð aðeins einu sinni saman í júní og 
einu sinni í júlí.

Ný bæjarstjórn kom fyrst saman 20. júní og 
ákvað þá að fara í langt sumarfrí og fela bæjarráði 
fullnaðarafgreiðslu þeirra mála sem berast kunna 
frá ráðum og nefndum eins og það er orðað í 
erindisbréfinu. Var áætlað að fyrsti fundur eftir 
sumarfrí yrði 22. ágúst nk.

Bæjarráð fundaði 8. ágúst sl. og þar var á 
dagskrá málefni knatthúss í Kaplakrika þar sem 
tillaga lá fyrir um gerbreytta aðkomu Hafnar
fjarðar bæjar. Málefnið hafði ekkert verið kynnt og 
undu fulltrúar minnihlutans því illa að þar væri 
tekin stefnubreytandi ákvöðun án aðkomu 
bæjarstjórnar. Var málið samþykkt en síðar sættust 
menn á að halda bæjarstjórnarfund til að fjalla um 
málið. 

Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála 
úrskurðaði deiliskipulag við Fornubúðir ógilt þar 
sem það var ekki í samræmi við aðalskipulag. Það 
hafði verið gagnrýnt þar sem þar fékk ein lóð sér 
meðferð þó verið væri að endurskoða skipulag alls 
svæðisins. Nú hefur skipulagslýsing verið auglýst 
og athugasemdafrestur liðinn og skipulagsráð 
hefur þegar samþykkt nýtt aðalskipulag fyrir sitt 
leyti þar sem heimild er veitt fyrir skrifstofu
byggingum fyrir m.a. hafrannsóknir. 

Á hátíðarstundum er rætt um samráð við bæjar
búa og upplýsta stjórnsýslu. Hér má gera miklu 
betur og ný bæjarstjórn getur gert betur!

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 19. ágúst

Helgistund kl. 11
Kaffisopi á eftir.

Skráning í fermingarstarf 
Hafnarfjarðarkirkju stendur yfir á 

heimasíðu kirkjunnar
Upphaf starfsins verður  

sunnudaginn 26. ágúst kl. 11.
Þau öll sem skrá sig frá sent bréf á 

næstu dögum með nánari upplýsingum.

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

Hafnarfjarðarbær hefur ráðið persónuverndarfulltrúa 
í fullt starf en staðan var auglýst í byrjun sumars. Í 
starfið var ráðinn Jón Ingi Þorvaldsson og var hann 
valinn úr hópi 24 umsækjenda að loknu ítarlegu 
valferli. Þetta er ný staða hjá Hafnarfjarðarbæ.

Jón Ingi lauk B.A. og M.A. gráðu í lögfræði árið 
2011 frá HÍ. 

Í námi voru álitaefni og reglur um persónuvernd 
sérstakt áhugaefni en meistararitgerð hans snéri að 
réttarsviði Persónuverndar. Ári síðar hlaut Jón Ingi 
réttindi til málflutnings fyrir Héraðsdómi. 

Eftir nám starfaði Jón Ingi hjá Slitastjórn VBS 
fjárfestingabanka en frá 2012 starfaði hann sem 
lögmaður hjá Jónatansson & Co lögfræðistofu við 
almenn lögmannsstörf og málflutning. 

Í mars 2017 var Jón Ingi ráðinn til Íbúðalánasjóðs 
sem verkefnastjóri innleiðingar á breyttri persónu
verndarlöggjöf. Meðal verkefna þar voru kortlagning 
allrar vinnslu persónuupplýsinga, gerð vinnsluskrár, 
vinnslusamningar, persónuverndarstefna, yfirferð 

verklags reglna ásamt öryggis og viðbragðáætlun. Í 
því ferli var nauðsynlegt að setja sig inn í upp
lýsingakerfi sjóðsins og öðlast þekkingu á öryggis og 
upplýs ingatæknimálum en ÍLS nýtur vottunar ISO 
27001 öryggis og upplýsinga staðli. 

Jón Ingi nýr 
persónuverndarfulltrúi

Jón Ingi Þorvaldsson

Ályktun VG um 
kaup á íþrótta
mann virkjum

VG í Hafnarfirði fordæma vinnubrögð meirihluta 
bæjarráðs vegna ákvörðunar sem tekin var á aukafundi 
ráðsins þann 8. ágúst sl. um kaup á íþrótta húsum í 
Kaplakrika að upphæð 790 miljónir í þeim tilgangi að 
FH geti byggt knattspyrnuhús. 

Jafnframt tökum við undir bókanir fulltrúa minni
hlutans á fundinum um að ekki liggi fyrir verðmat á 
eignunum, ekki sé gert ráð fyrir upphæðinni í fjár
hagsáætlun og að ekki hafi farið fram opin umræða 
meðal kjörinna fulltrúa né almennings um málið, og 
að horfið sé frá fyrri ákvörun um 100% eignarhald 
bæjarins á íþróttamannvirkjum. 

Við leggjum áherslu á að við svo stóra ákvörðunar
töku séu viðhöfð ábyrg og lýðræðisleg vinnubrögð 
með aðkomu allra kjörinna fulltrúa. 

VG styður uppbyggingu íþróttamannvirkja í bæn
um en gerir kröfu um málefnalega og lýðræðislega 
umræðu um eignarhald og fjármögnun til að tryggja 
sátt um framkvæmdir. 

Vinstri hreyfingin grænt framboð í Hafnarfirði.

Sífellt fleiri leggja leið sína á Helgafell og sumir daglega en þaðan er gott útsýni. Þangað upp eru tvær 
megin gönguleiðir en víðar má komast á fjallið sem er 338 metra hár móbergsstapi frá því seint á ísöld.
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EINFALDAÐU LÍFIÐ 
Lenovo skólatölvur frá

aðeins 29.900 kr.

Borgartúni 37, Reykjavík  •  Kaupangi, Akureyri  •  netverslun.is

NETVERSLUN.IS
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Opið mán.–lau. 11:30–21:00
sun. 16:00–21:00

Fjarðargata 19
220 Hafnarfirði

Þar getur þú sest niður í notalegu umhverfi og pantað mat 
af fjölbreyttum matseðli eða valið tilbúna rétti úr hitaborði. 
Hægt er að borða á staðnum eða taka með sér heim. 

www.tuktukthai.is
Sími: 519 8888Við tökum á móti stórum 

sem smáum hópum. 

Tuk Tuk Thai er frábær tælenskur 
staður í hjarta Hafnarfjarðar sem 
býður gómsætan mat á góðu verði.

Vandaður 
tælenskur matur 
á Tuk Tuk Thai

Vandaður 
tælenskur matur

Eftir mótmæli minnihlutaflokkanna í 
bæjarstjórn við ákvörðun bæjarráðs 8. 
ágúst sl. um að Hafnarfjarðarkaupstaður 
muni ekki byggja, eiga og reka nýtt 
knatthús í Kaplakrika líkt og fyrri 
áætlanir gerðu ráð fyrir, var boðaður 
aukafundur í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
í gær, miðvikudag kl. 8.30 að morgni 
sem er mjög óvenjulegur fundartími.

FH FÁI 790 MILLJÓNIR EN 
BERI SJÁLFT ÁBYRGÐ Á 
ÓVISSU UM KOSTNAÐ
Í samþykkt bæjarráðs segir að FH 

muni sjálft ráðast í þær framkvæmdir 
og bera ábyrgð á óvissu og kostnaðar
aukningu ef til kemur við byggingu 
hússins. Til að greiða fyrir fram
kvæmdinni muni Hafnar fjarðar kaup
staður gera rammasamkomulag um 
kaup á mannvirkjum í Kaplakrika að 
fjárhæð um 790 milljónir króna og 
verður greiðsla kaupverðsins háð skil
yrðum um framgang og framvindu auk 
hefðbundinna ákvæða um vanefndir og 
eftirlit með að skilyrðum verði fylgt. 
Fasteignirnar sem Hafnarfjarðarbær 
kaupir eru Dvergurinn, Risinn og 
íþróttahúsið í Kaplakrika, sem þó verið 

talið í eigu Hafnarfjarðarbæjar enda 
þinglýstur eigandi þess.

Bæjarráð, í umboði bæjarstjórnar, 
sam þykkti með þremur atkvæðum full
trúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknar 
og óháðra, framlagt rammasamkomulag 
á milli Hafnarfjarðarkaupstaðar og 
Fimleikafélags Hafnarfjarðar.

FRESTUN HAFNAÐ
Í upphafi fundar lögðu Friðþjófur 

Helgi Karlsson fulltrúi Samfylkingar 
og Guðlaug Kristjánsdóttir áheyrnar
fulltrúi Bæjarlistans fram tillögu um að 
málinu yrði frestað og tekið fyrir og til 
lykta leitt á næsta fundi bæjarstjórnar 
Hafnarfjarðar þann 22. ágúst næst
komandi. Sögðu þau að þegar jafn stór 
ákvörðun er til lykta leidd væri eðlilegt 
að það væri gert á vettvangi bæjar
stjórnar þar sem allir bæjarfulltrúar hafi 
möguleika á að koma að afgreiðslu 
málsins. Að öðrum kosti væri ekki lík
legt að náist sú samstaða sem mikilvæg 
er þegar kemur að uppbyggingu íþrótta
mannvirkja í Hafnarfirði.

Tillögunni var hafnað og málið sam
þykkt með þremur atkvæðum en 
fulltrúar minnihlutns sátu hjá.

Á fundinum lagði áheyrnarfulltrúi 
Miðflokksins fram bókun þar sem þess 
var krafist að bæjarstjórn yrði tafarlaust 
kölluð saman enda um stefnubreytingu 
að ræða sem ótækt væri að tekin væri í 
bæjarráði.

Áheyrnarfulltrúi Bæjarlistans lagði 
einnig fram bókun þar bent var á að 
aðdragandi að tillögunni væri stuttur og 
hún borin fram á aukafundi í sumarleyfi 
bæjarráðs, með stysta löglega fyrirvara. 
Málið sé hluti af stærri heild og miklu 
skipti að vinna við uppbyggingu 
íþrótta mannvirkja í bænum sé unnin í 
sátt, í opnu ferli og með virkri aðkomu 
allra kjörinna fulltrúa. Voru fulltrúar 
meirihlutans brýndir til að færa sig aftur 
inn á þá braut, líkt og gert hafi verið á 
síðasta kjörtímabili.

KRÖFÐUST AUKAFUNDAR
Fulltrúar minnihlutaflokkanna í 

bæjarstjórn sendu frá sér tilkynningu 
þar sem upplýst var að þeir hafi farið 
fram á að boðað verði til fundar í 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar sem haldinn 
verði eigi síðar en miðvikudaginn 15. 
ágúst. „Beiðnin kemur í framhaldi af 
ákvarðanatöku um breytt áform varð

andi knatthús sem keyrð var í gegn með 
meirihlutavaldi á lokuðum fundi í 
miðju sumarleyfi bæjarstjórnar og bæj
ar ráðs, þar sem einungis 3 af 11 bæjar
fulltrúum samþykktu stefnu breytingu í 
málefnum er varða upp byggingu á 
íþróttamannvirkjum. Full trúar fengu 
afar skamman fyrirvara á tillögunni og 
skorti verulega á gögn og upplýsingar 
varðandi forsendur hennar. Fulltrúar 
þeirra flokka sem sitja í minni hluta í 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar draga lög
mæti ákvörð unarinnar í efa enda er 
umboð bæjarráðs til ákvarðanatöku í 
sumar leyfi bæjar stjórnar ekki hugsað til 
töku stefnu markandi ákvarðana heldur 
eingöngu í þeim tilgangi að tryggja 
eðlilega afgreiðslu mála sem eru til 
meðferðar í stjórnkerfinu. Einungis 
tveir af fjórum flokkum í minnihluta 
bæjarstjórnar eiga atkvæðisrétt í bæjar
ráði og hafa því ekki haft neina aðkomu 
að ákvarðanatökunni. Það er því eðli
legt að bæjarstjórn taki ákörð unina til 
opinnar og málefnanlegrar umfjöllunar 
þar sem fulltrúar allra flokka í bæjar
stjórn eiga fulltrúa og atkvæðisrétt.“

Mótmæla því að 3 fulltrúar í bæjarráði 
taki stefnumarkandi ákvarðanir

Aukafundur boðaður í bæjarstjórn í gær, miðvikudag, að kröfu minnihlutans
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EINFALDARA!EINFALDARA!
Borgaðu fyrirfram um leið og 

þú pantar með appi eða á netinu.
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FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

...eða notaðu formið á 
www.fjardarfrettir.is

þjónusta

Bílaþrif. Kem og sæki. Þvottur og bón 
verndar bílinn. Úrvals efni. Djúphreinsun. 
Hagstætt verð. Uppl. í síma 845 21 00. 

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

Garðsláttur í einum grænum. 
Tek að mér garðslátt í smærri og stærri 

görðum. Hagstætt verð. Geri tilboð.  
Uppl. í s. 845 21 00. 

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 
Myndbirting 1.200 kr. 

Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

www.fjardarfrettir.is 

SMÁAUGLÝSINGAR

Garðahverfi við Garðaholt og nánasta 
nágrenni er að mörgu leyti kjörið til 
gönguferða. Að austanverðu markast 
hverfið af Balatjörn sem kennd var við 
jörðina Bala og í hrauninu við sjóinn 
austan hennar eru búsetuminjar frá 
mismunandi tímum. Hraunið skilur 
milli Garðahverfis og Hafnarfjarðar og 
á öldum áður gengu, riðu og óku menn 
yfir það um veg sem hlaðinn var úr 
grjóti. Vegurinn í hrauninu er vel 
varðveittur á köflum og því er enn hægt 
að ganga hann sér til skemmtunar.

Auk hraunsins þurfti að fara yfir mýri 
og mósvæði í austasta hluta Garða
hverfis og lá vegurinn þá um svokallaða 
Dysjamýrarbrú eða Dysjabrú sem 
kennd var við jörðina Dysjar, og þaðan 

til Garða. Þarna var meðal annars 
kirkju   gata Hafnfirðinga sem fóru til 
messu í Garðakirkju en íbúar Garða
hverfis notuðu veginn til að komast í 
hina áttina. Börnin úr Garðahverfi og 
Hafnarfirði gengu þennan veg til 
komast í vinsælan sunnudagaskóla í 
litla býlinu Fagrahvammi sem varðveitt 
er í hrauninu.

Fleiri gömul hús finnast á svæðinu og 
sérstaklega verður þá að nefna báru
járnsklædda burstabæinn Krók í Garða
hverfi sem er varðveittur sem safn með 
upprunalegu innbúi síðustu ábúenda. 
Krókur var gjöf til Garðabæjar frá 
afkom end um síðustu ábúenda en með 
henni gafst einstakt tækifæri til heildar
varðveislu alþýðuheimilis frá fyrri 
hluta 20. aldar. Bærinn hefur því mikið 
menn ingarsögulegt gildi og einnig er 
mik ils vert að hann er varðveittur innan 
Garðahverfis, fornrar byggðarheildar, 
sem Garðabær varðveitir sem verndar
svæði í byggð.

Fólk er hvatt til að líta við Króki  á 
sunnudögum í sumar kl. 1317 og fá 
leiðsögn um safnið og upplýsingar um 
gönguleiðir í Garðahverfi og nágrenni.  
Rúna K. Tetzschner er safnvörður.

Garðahverfi og gamli 
vegurinn yfir hraunið

Endurskráning eldri hópa fer einnig fram á www.sh.isstyrkir barna og unglingastarf SH

Nýtt sundtímabil  
hefst með látum  
3. september!

Æfingastaðir: Sundhöll, Suðurbæjarlaug og Ásvallalaug

Skráning er hafin á heimasíðu  
Sundfélags Hafnarfjarðar – www.sh.is

Eitthvað fyrir alla:
- Sundnámskeið með foreldrum; fyrstu sundtökin (2/3-4 ára)
- Sundnámskeið; sundtökin og vatnið kynnt fyrir krökkunum (4-6 ára)
- Sundkennsla; áframhaldandi bæting á tækni og sundi „Stjórn á vatninu“
- Sundæfingar yngri (8-16 ára)
- Sundæfingar eldri (16 ára og eldri)

Sundfélag Hafnarfjarðar  • sh@sh.is • www.sh.is • 555 6830

Skriðsunds
námskeið  

fyrir fullorðna

Hluti af gamla veginum.
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KNATTSPYRNA: 
19. ágúst kl. 14, Þórsvöllur 

Þór/KA  FH,  úrvalsdeild kvenna

19. ágúst kl. 18, Fylkisvöllur 
Fylkir  FH,  úrvalsdeild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Hamrarnir: 31

FH  Selfoss: 01
Afturelding/Fram  Haukar: 13

FH  KR: 15
Haukar  Sindri: 71

ÍBV  FH: 21
ÍA  Haukar: 21

FH  HK/Víkingur: 13
Hamrarnir  Haukar: 21

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Njarðvík: 12

Stjarnan  FH: (miðvikud.)
FH  ÍBV: 02

Víkingur Ó.  Haukar: 22
KA  FH: 11

FH  Hapoel Haifa: 01
Haukar  ÍA: 13
FH  Fjölnir: 10

Magni  Haukar: 21
Hapoel Haifa  FH: 11

Breiðablik  FH: 41
HF  FC Lahti: 00
Þór  Haukar: 41
HK  Haukar: 30
FC Lahti  FH: 03

ÍÞRÓTTIR

Sigurjón Ingvason og Rannveig 
Guðlaugsdóttir  kærðu 19. júní 2107 og 
1. maí 2018 breytingu á deiliskipulagi 
lóðarinnar Fornubúðir 5 og samþykkt 
byggingaráforma á sömu lóð frá 27. 
mars 2018 til úrskurðar nefndar 
umhverfis og auðlindamála.

Deiliskipulagsbreyting lóðarinnar að 
Fornubúðum 5 var samþykkt í bæjar
stjórn 27. apríl 2017. Með úrskurði 
ÚUA þann 12. júlí s.l. var samþykkt 
bæjarstjórnar Hafnarfjarðar á deili
skipulagi Suðurhafnar vegna Fornu
búða 5 felld úr gildi. Jafnframt var 
samþykkt byggingarfulltrúans í 
Hafnarfirði frá 27. mars s.l. á umsókn 
um byggingu skrifstofu og rann
sóknarhúss sem tengist sjávarútvegi 
felld úr gildi. 

EKKI Í SAMRÆMI VIÐ 
AÐALSKIPULAG
Í úrskurði Úrskurðarnefndar 

umhverfis og auðlindamála segir m.a.: 
„Samkvæmt umræddri deiliskipulags
breytingu er heimilt að reisa á fyrr
greindri lóð skrifstofu og þjónustuhús 
og fram kemur í hinu kærða bygg
ingarleyfi að húsnæðið sé ætlað undir 
starfsemi Hafrannsóknarstofnunar. Sú 
notkun getur ekki fallið undir landnotk

unarflokk hafna eins og hann er skil
greindur í skipulagsreglugerð eða fyrr
greinda skilmála aðalskipulags. Í kafla 
skipulagsreglugerðar um landnotkun 
er gert ráð fyrir að þjónustustofnanir 
falli undir landnotkunarflokkinn sam
félagsþjónusta (S) eða eftir atvikun 
mið svæði (M) skv. grein 6.2 skipu lags
reglugerðar. 

Með vísan til þess sem að framan er 
rakið liggur fyrir að hin kærða 
deiliskipulagsbreyting er hvorki í sam
ræmi við landnotkunarflokk svæð isins 
sam kvæmt skipulagsreglu gerð né 
skilmála Aðalskipulags Hafnarfjarðar 
20132025. Verður því ekki hjá því 
kom ist að ógilda deiliskipulagsbreyt
inguna með hliðsjón af kröfu 7. mgr. 12. 
gr. skipulagslaga um innbyrðis sam
ræmi skipulagsáætlana. 

Að framangreindri niðurstöðu feng
inni á hið kærða byggingarleyfi ekki 
stoð í gildandi deiliskipulagi svo sem 
áskilið er í 11. gr. laga um mannvirki nr. 
160/2010 og verður það því fellt úr 
gildi.“

Í framhaldi af þessum úrskurði 
samþykkti skipulags og byggingarráð 
á fundi sínum 20. júlí sl. að leggja fram 
deiliskipulagslýsingu þar sem tekin er 
saman lýsing á skipulagsverkefninu. 

Fulltrúi Samfylkingarinnar sagði 
m.a. í bókun sinni að niðurstaða 
úr skurðar  nefndarinnar væri í samræmi 
við bókun bæjarfulltrúa Vinstri grænna 
og Samfylkingarinnar um deilu skipu
lagsbreytiginguna fyrir lóðina á bæjar
stjórnarfundi 27. apríl, 2017. Þar sé 
m.a. bent á að ef á að blanda hafnar
starfsemi við aðra starfsemi og íbúða
byggð ber að gera það með heildstæðum 
hætti og vanda til verka, ekki með 
einstaka deiluskipulagsbreytingum eftir 
óskum eigenda lóða á hafnarsvæðinu.

Þá hafi verið bent á að viðbyggingin 
væri ekki í samræmi við lýsingu sem 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar hafi sam
þykkt vegna fyrirhugaðrar breyt inga á 
deiluskipulagi Flensborgarhafnar, en 
þar komi fram að þarna eiga að vera 
lágreistar byggingar, sem falli að 
aðliggjandi byggð.

Segir í bókuninni að ef farið hefði 
verið eftir þessum ábendingum, þá 
hefði mátt komast hjá stöðvun fram
kvæmda og spara dýrmætan tíma. 

HVAÐ TEKUR VIÐ?
Skipulagslýsingin var auglýst 3. 

ágúst sl. en þar kom ekkert fram um 
það hvaða breytingar væri stefnt að, en 
vís að í lýsinguna mætti nálgast á 
hafnar fjordur.is og að skriflegar athuga
semdir skyldu sendast á netfang bæjar
ins eigi síðar en 12. ágúst sl.

Í skipulagslýsingunni segir annars að 
verkferlarnir séu eftirfarandi:
•  Lýsing aðalskipulagsbreytingar

    Auglýsing og kynning
    Lýsing send umsagnaraðilum
    Kynningarfundur

•  Drög að breyttu aðalskipulagi kynnt 
sbr. 30. gr. skipulagslaga

•  Gengið frá breytingartillögu

Úrskurðarnefnd felldi úr gildi 
deiliskipulag Fornubúðar

Byggingarleyfi vegna húss Hafrannsóknartofnunar því einnig fellt úr gildi

Íshestar 
bjóða upp á 

reiðtúra á 
vatns

verndar svæði
Á heimasíðu Íshesta er boðið uppá 

skipulagðar ferðir á hestum yfir Kaldá 
og í kringum Helgafell.

Afgreiðslufundur skipulags og 
byggingarfulltrúa 25. júlí sl. bendir 
Íshestum á að umhverfi Helgafells sé 
inni á grannsvæði vatnsverndar. Allar 
reiðleiðir í landi bæjarins séu sýndar á 
aðalskipulagi Hafnarfjarðar 20132025 
og þar sé ekki gert ráð fyrir reiðleiðum 
í kringum Helgafell.

Ferðirnar nefnast Viking Express og 
eru enn auglýstar á síðu Íshesta.

•  Breytingartillaga afgreidd af skipu
lagsnefnd og bæjarstjórn til 
auglýsingar

•  Tillagan send Skipulagsstofnun til 
yfirferðar

•  Auglýsing, 6 vikna 
athugasemdafrestur

•  Yfirferð athugasemda
•  Skipulagsnefnd gerir tillögu um 

afgreiðslu athugasemda
•  Samþykkt bæjarstjórnar
•  Staðfesting Skipulagsstofnunar

Framkvæmdir hafa verið stöðvaðar.
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Ný heimild í aðalskipulagi fyrir starfsemi 
fyrirtækja og stofnana á öllu hafnarsvæðinu

Á fundi skipulags og byggingarráðs 
sl. þriðjudag var lögð fram tillaga að 
breytingu á aðalskipulagi Suðurhafnar 
þar sem eftirfarandi ákvæði er sett inn 
fyrir allt svæðið: „Á hafnarsvæðum (H) 
er einnig gert ráð fyrir öðrum fyrir tækj
um og stofnunum, sem tengjast höfn, 
útgerð, hafrannsóknum og öryggis
málum sjófarenda. Nánari ákvæði um 
starfsemi verða sett í deili skipulag 
viðkomandi svæða og reita/lóða.“

Þá samþykkti ráðið tillögu að 
deiliskipulagi sem er nær óbreytt fyrra 
deiliskipulagi sem fellt var úr gild nema 
að nú er vísað í nýtt aðalskipulag.

Reikna má með að bæjarstjórn 
afgreiði málið á fundi sínum 22. ágúst 

nk. og þá fari breytingatillögurnar í 
lögformlegt ferli í samræmi við 31. gr. 
skipulagslaga 123/2010 vegna breyt

inga á aðalskipulagi og í samræmi við 
41. gr. skipu lagslaga 123/2010 vegna 
breytinga  á deili skipulagi.

Frá athöfn er fyrsta skóflustungan var tekin 15. mars sl.
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Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir 

einkasamkvæmi stærri  
og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Töluvert ber á nýbyggingum 
í iðnaðarhverfinu í Hellna
hrauni. Þar rísa nú fjölmörg 
hús af ýmsum stærðum og 
greinilegt að vaxandi áhugi er 
fyrir að reka iðnaðar og þjón
ustu fyrirtæki þarna. Meðal 
fyrirtækja sem þarna reisa hús 
eru Vaka, Bor og Borgarafl en 
stærsta húsið á svæðinu er um 
8.000 m² sérhannað lager

húsnæði við Íshellu sem K16 
ehf. byggir. Húsið er límtréshús 

og allt að 12 metra hátt og nær 
yfir þrjár lóðir sem voru sam

Atvinnuhús spretta upp 
í  Hellnahrauni

Áhuginn virðist mikill og fjölmörg fyrirtæki flytja til Hafnarfjarðar

Ganga 
í kvöld

Hvaleyrarvatn
Bryndís Jóna Jónsdóttir frá 

Núvitundarsetrinu leiðir næst 
síðustu fimmtudagsgöngunni í 
sumar sem Hafnarfjarðarbær 
býður upp á. 

Ber hún yfirskriftina „núvit
und við Hvaleyrarvatn. Gengið 
er frá bílastæðinu norðan við 
vatnið og hefst gangan kl. 20.
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ein aðar í eina. Þó mikið sé 
byggt er nægt framboð af 
lóðum og heilt iðnaðarhverfi 
óbyggt ennþá.Sérhannað lagerhúsnæði við Íshellu, 7.500 m² að grunnfleti.

Húsnæði sem Borgarafl byggir við Einhellu.
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