
Aðalskipulagsbreyting þessi sem auglýst hefur verið skv. 31. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 

þann _____________ 
 
 
 

_____________________________ 
sveitarstjóri 

 
Aðalskipulagsbreyting þessi var staðfest af Skipulagsstofnun þann 

_____________ 
 
 
 

____________________________          ___________________________
 

Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar leggur til að Aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-
2020 verði breytt. Íbúðarsvæði, reitur 312-Íb, stækkar til norðurs yfir óbyggt svæði.  

Helstu forsendur 
Í gildi er deiliskipulag fyrir reit 312-Íb, deiliskipulag Hóla- og Túnahverfis, sem til 
stendur að breyta. Ákveðið hefur verið að nýta betur þá fjárfestingu sem liggur í 
götum og lögnum í þéttbýlinu með þéttingu byggðar. Breytingin felur í sér stækkun á 
svæðinu sem nemur einu parhúsi. Þéttleiki byggðar skv. breyttu deiliskipulagi er 9,6 
íb/ha (íbúðir á hektara). 

Breytingar á greinargerð 
Engin breyting er gerð á megintexta greinargerðar. Áfram gilda almenn ákvæði kafla 
4.3.1 en þar segir m.a.: „Gert er ráð fyrir blöndun húsagerða og íbúðagerða í nýjum 
íbúðarhverfum og miðast þéttleiki byggðar við það, almennt á bilinu 10-15 íb/ha. 
Þéttleiki einstakra hverfa og reita verður ákvarðaður í deiliskipulagi.“  
Töflu í sama kafla er breytt á eftirfarandi hátt: 

Kafli 4.3 Íbúðarsvæði 
Kafli 4.3.1 Dalvík 
Gildandi skipulag: 

Nr. Stærð Svæði Lýsing Skipulagsákvæði 
312-
Íb 

5,5 Túnahverfi. Samþykkt deiliskipulag 
og uppbygging í gangi. 

Uppbygging skv. 
deiliskipulagi. 

Breytt skipulag: 

Nr. Stærð Svæði Lýsing Skipulagsákvæði 
312-
Íb 

5,6 Túnahverfi. Samþykkt deiliskipulag 
og uppbygging í gangi. 

Lágreist 
íbúðarbyggð, 1-2 
hæðir. Þéttleiki 
10-15 íb/ha. 
Húsagerðir og 
yfirbragð 
ákvarðast í 
deiliskipulagi. 

 
Breyting á skipulagsuppdrætti 
Reitur 312-Íb stækkar til norðurs yfir óbyggt svæði. 

Áhrifamat 
Breyting þessi felur ekki í sér stefnu um leyfisveitingar til framkvæmda, sem 
tilgreindar eru í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og er hún því ekki 
háð lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.  
Stækkun hverfisins hefur hvorki áhrif á vistkerfi, sem njóta sérstakrar verndar, né 
menningarminjar. Um er að ræða raskað land í jaðri núverandi byggðar.  
Stækkunin er í samræmi við mælikvarða og yfirbragð hverfisins. 


