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Deiliskipulag 
fyrir Hauganes

● Vinna við deiliskipulagið hófst í byrjun árs 2019

● Skipulagshöfundur er Ágúst Hafsteinsson hjá Form hönnun

● Ákall frá ferðaþjónustuaðilum og öðrum um deiliskipulagsgerð

● Skipulagslýsing auglýst í mars 2019

● Kaup á landi Selár

● 12 skipti í umhverfisráði

● Tillaga tilbúin til kynningar í júní 2021

● Samhliða auglýsingu deiliskipulagsins þarf að auglýsa 
aðalskipulagsbreytingu



Ferli 
deiliskipulags



Hauganes
SVÓT

Styrkleikar
Náttúran

Uppbygging ferðamennsku

Staðsetning

Veðurfar

Nálægðin við hafið

Þekking í sjávarútvegi

Samheldni íbúa

Veikleikar
Fækkun íbúa

Árstíðaskipt afkoma

Skortur á innviðauppbyggingu

Fækkun skólabarna

Ógnanir
Frekari fólksfækkun

Fækkun ferðamanna

Breytingar á skólahaldi

Hærri kostnaður við búsetu

Sumarhús

Tækifæri
Sérstaðan greinilegri

Ferðamennska

Markaðssetning afurða

Verbúðir

Sumarhús



Íbúafjöldi á
Hauganesi



Markmið með
deiliskipulagi
fyrir Hauganes

● Koma upp heildstæðri mynd af skipulagssvæðinu vegna þess að 
ekki liggur fyrir deiliskipulag
● Skilgreina eldri lóðir
● Búa til nýjar og fjölbreyttar lóðir

● Efla byggð og styrkja atvinnulíf á Hauganesi
● Fjölga búsetukostum
● Bjóða upp á fleiri tegundir af lóðum
● Setja fram skilgreiningar á landnotkun, stærð lóða og 

byggingamagni
● Skilgreina gönguleiðir, bílastæði og auka umferðaröryggi
● Gera Hauganes að enn meira aðdráttarafli fyrir ferðamenn

● Halda í og styrkja enn frekar einkenni og staðaranda Hauganess
● Skilgreina lóðir undir tjaldsvæði, verbúðir og pottasvæði
● Vernda yfirbragð byggðarinnar
● Búa til áhugaverða áfangastaði



Aðalskipulag 
Dalvíkurbyggðar
2008-2020



Tillaga 1



Tillaga 2



Skýringar



Stórar lóðir 
norðan við 
Hauganes



Stórar lóðir
norðan við 
Hauganes

• Fimm stórar sjávarlóðir

• Útsýnislóðir

• 3.570 – 3.900 fm að stærð

• Aðkoma um einbreiðan, 

einfaldan veg með útskotum

• Einbýlishúsalóðir E2

• Byggingamagn 600 fm



Lóðir innan
núverandi
byggðar



Lóðir innan 
núverandi 
byggðar

• Fimm stórar sjávarlóðir

• Útsýnislóðir

• 3.570 – 3.900 fm að stærð

• Aðkoma um einbreiðan, 

einfaldan veg með útskotum

• Einbýlishúsalóðir E2

• Byggingamagn 600 fm

• 10 lóðir fyrir einbýlishús

• 2 lóðir fyrir parhús

• 1 lóð fyrir raðhús



Tjaldsvæði



Tjaldsvæði

• Fimm stórar sjávarlóðir

• Útsýnislóðir

• 3.570 – 3.900 fm að stærð

• Aðkoma um einbreiðan, 

einfaldan veg með útskotum

• Einbýlishúsalóðir E2

• Byggingamagn 600 fm

• Tæpir 17.000 fm

• Aðalaðkoma úr norðri

• Aðkoma gangandi úr suðri og 

austri

• Tveir byggingarreitir fyrir 

þjónusturhús

• Kvöð um þéttan skógarlund austan 

við svæðið





Sandvíkin



Sandvíkin

• Fimm stórar sjávarlóðir

• Útsýnislóðir

• 3.570 – 3.900 fm að stærð

• Aðkoma um einbreiðan, 

einfaldan veg með útskotum

• Einbýlishúsalóðir E2

• Byggingamagn 600 fm

Akfærir göngustígar tengja 

saman hafnarsvæði, 

verbúðir, pottasvæði og 

tjaldsvæði

Verbúðabyggð

• Fimm lóðir

• 50-70 fm hús

• Kvaðir varðandi útlit

Byggingarreitur 

skilgreindur utan um 

pottasvæði í fjörunni







Austursvæði



Austursvæði

• Fimm stórar sjávarlóðir

• Útsýnislóðir

• 3.570 – 3.900 fm að stærð

• Aðkoma um einbreiðan, 

einfaldan veg með útskotum

• Einbýlishúsalóðir E2

• Byggingamagn 600 fm

Byggingarreitur 

skilgreindur utan um 

pottasvæði í fjörunni

• Verbúðarlóðir 

austan Aðalgötu

• Aðkoma 

gegnum port frá 

hafnarsvæði

• Rútustæði

• Aðkoma líka úr norðri

/ gegnumflæði







Umræðuefni í lok kynningar:
Hvað finnst ykkur um þessar tillögur?
Hvernig sjáið þið Hauganes þróast?
Er boðið upp á nógu fjölbreytt lóðaúrval?
Hvernig er jafnvægið milli íbúa og 
ferðamanna á Hauganesi?


