Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar
Norðurhellu 2
221 Hafnarfirði.

Erindi: Skútahraun 6, málsnúmer 1906125.

Hlutamynd úr deiliskipulagi 2008 og grenndarkynnt tillaga 2019.

Hafnarfirði 04.11.2019.

Með umsókn Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins dags. 4.6.2019 er óskað eftir því að fá að byggja
æfingaraðstöðu (reykköfunaraðstöðu) skv. teikningum Sigurðar Þorvarðarsonar dags. í maí 2019.
Skipulagsfulltrúi vísaði erindinu til grenndarkynningar þann 12.6.2019. Erindið var grenndarkynnt
tímabilið 2.9.-30.9.2019 í samræmi við 2. gr. a-liðar í Samþykkt um embættisafgreiðslur skipulags- og
byggingarfulltrúans í Hafnarfirði. Breytingin felur í sér að markaður er byggingarreitur fyrir
reykköfunar- og björgunaraðstöðu annar vegar og hins vegar reitur fyrir neyðar- og björgunarbúnað.
Eftir breytingu verður leyfilegt nýtingarhlutfall 0,35. Erindið var grenndarkynnt fyrir 9 aðilum.
Athugasemdir bárust K16 ehf, Laufléttir sf.
Athugasemdir sem bárust voru m.a. eftirfarandi:

Síðar segir m.a.

Í gildi er deiliskipulag á þessu svæði sem tekur til þessarar lóðar hvað byggingarmagn varðar. Þar er
gert ráð fyrir að byggingarmagn á lóð geti orðið allt að 0,35.

Samkvæmt þessari töflu frá 2008 er gert ráð fyrir að lóðin Skútahraun sé 8400,7 m2 að stærð og að
heildarbyggingarmagn á henni geti orðið 2940 m2.
Samkvæmt gildandi lóðarleigusamning frá 2016 er lóðin 9612,5 m2. Núverandi byggingar á lóðinni
samkv. FMR eru 1684,6 m2. Nýtingarhlutfall lóðar er því 1684,5/9612,5 = 0,18. Ónýttur
byggingarréttur SSH á lóðinni Skútahraun 6 er því 0,17 eða 1634 m2.
Fyrirliggjandi umsókn gerir ráð fyrir tvennskonar framkvæmdum á lóðinni:
Afmarkað er svæði í suðaustur hluta lóðar þar sem heimilt verður að reisa, breyta og aðlaga
æfingarbúnað er lýtur að eldvörnum, reykköfun og öðru neyðarástandi sem getur skapast við
eldsvoða. Umræddur æfingarbúnaður er einskonar stálgrindarbúnaður ásamt gámum sem raðað er
saman til að líkja sem mest eftir hugsanlegum raunverulegum aðstæðum. Við meðferð á umsókn til
framkvæmda hjá byggingarfulltrúa, yrði ekki litið til stærðar þessa æfingarbúnaðar í m2 talið, heldur
fjarlægðar til annarra mannvirkja og rýmingarmöguleika. Umrætt æfingarsvæði hefur því ekki áhrif á
nýtingarhlutfall lóðar. Með umsókn um formlegt byggingarleyfi mun umsækjandi þurfa að skila inn,
eða leita eftir jákvæðri umsögn heilbrigðiseftirlits og vinnueftirlits hvað varðar umhverfis- og
heilbrigðismál. Undirritaður ber fullt traust til SSH hvað þá þætti varðar.
Við skoðun á stærð þessa æfingarbúnaðar og hugsanleg áhrif hans á nýtingarhlutfall lóðar ber að
geta þess að hér er um óupphitað veitulaust rými að ræða, sem þar að auki getur breytt . Við
umfjöllun verður það skráð sem s.k. C rými og hefur því engin áhrif á nýtingarhlutfall lóðar.
Afmarkað er svæði meðfram norðaustur lóðarmörkum sem heitir geymslusvæði fyrir björgunar- og
neyðargáma auk neyðarrafstöðva. Slík nýting á lóð er skráð sem afmarkaður reitur, og hefur því ekki
heldur nein áhrif á nýtingarhlutfall lóðar. Lóðinni er úthlutað á landsvæði sem er í
landnotkunarflokki sem heitir iðnaðar og athafnasvæði. Öll starfsemi SSH á þessari lóð utandyra
sem innan telst því í fullu samræmi við ASH 2013-2025.

Í lóðarleigusamning segir í 3. gr.

Með vísan í ofangreint er ljóst að fyrirliggjandi ósk um nýtingu lóðar er í samræmi við ákvæði
lóðarleigusamnings hvað staðsetningu á gámum og æfingarbúnaði.
Í lóðarleigusamning segir í 4. gr.

Í þessu ákvæði eru ítrekuð ákvæði er varða öryggis- og mengunarvarnir.

Í lóðarleigusamning segir í 6. gr.

Sjötta grein lóðarleigusamningsins skerpir enn frekar á þeim þáttum er lúta að mengunarvörnum og
starfsleyfi SSH á lóðinni.
Í athugasemdum lóðarhafa Skútahrauns 4 koma fram athugasemdir við að nýtingarhlutfall verði
hækkað í 0,45. Það skal tekið fram að hér er um að ræða misritun á uppdrætti sem hefur verið
leiðrétt. Nýtingarhlutfall lóðar verðu áfram 0,35.

Í 2. gr. a-liðar í Samþykkt um embættisafgreiðslur skipulags- og byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
segir:

Að fram eru reifuð þau sjónarmið sem fram koma í athugasemdum aðliggjandi lóðarhafa. Það er mat
undirritaðs að þau hafi ekki við rök að styðjast, og því er lagt til við skipulags- og byggingarráð að
erindi SSH varðandi nýtingu lóðar verði samþykkt.

Þormóður Sveinsson skipulagsfulltrúi.

