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1 INNGANGUR 

1.1 Almennt 

Bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar áformar að mæta áætlaðri eftirspurn eftir lóðum með því að hefja 

vinnu við gerð nýs deiliskipulags. Lítill hluti skipulagssvæðisins er byggt en að stærstum hluta er svæðið 

óbyggt. Áætlað er að á svæðinu rísi íbúðarbyggð og mögulega þjónustuíbúðir. Skipulagsáætlun þessi 

er liður í að tryggja nægjanlegt lóðarframboð til næstu ára. 

Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir svæðið og er því um að ræða nýtt deiliskipulag sem samræmist gildandi 

Aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010-2030. 

 

Mynd 1. Staðsetning deiliskipulagssvæðis innan þéttbýlis Seyðisfjarðar, merkt með rauðri línu. 



 

4 

1.2 Skipulagslýsing 

Hér er sett fram skipulagslýsing vegna gerðs nýs deiliskipulags fyrir íbúðarbyggð og þjónustuíbúðir á 

Seyðisfirði. Samkvæmt 1. mgr. 40. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 skal sveitarstjórn taka saman lýsingu 

á áformuðu skipulagsverkefni. Í lýsingunni skal koma fram hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við 

skipulagsgerðina, upplýsingar um forsendur, fyrirliggjandi stefna og fyrirhugað skipulagsferli. 

Skipulagslýsingin er unnin í samræmi við 5.2 gr. í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. 

Tilgangurinn með gerð lýsingar er að tryggja aðkomu almennings og hagsmunaraðila að 

skipulagsferlinu á fyrstu stigum þess, auka gagnsæi, tryggja betra upplýsingaflæði, skila betri og 

markvissari skipulagsvinnu og gefa sveitarstjórn og þeim sem koma að ferlinu betri yfirsýn allt frá fyrstu 

skrefum. 

Með skipulagslýsingunni er íbúum og öðrum hagsmunaraðilum gefinn kostur á að koma með 

ábendingar og athugasemdir sem snúa að málefnum deiliskipulagsins og komandi skipulagsvinnu. 

2 FORSENDUR 

2.1 Viðfangsefni og markmið 

Skipulagssvæðið er tæplega 5 ha að stærð og er staðsett sunnan Dagmálalækjar, að hluta til norðan 

Dagmálalækjar við Múlaveg og austan við Garðarsveg. Með deiliskipulaginu er verið að skapa svæði til 

mögulegrar uppbyggingar þjónustuíbúða á Seyðisfirði og auka framboð á lóðum fyrir íbúðarhús. 
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Mynd 2. Staðsetning fyrirhugaðs skipulagssvæðis innan Seyðisfjarðar, merkt með rauðri línu. 

2.2 Umhverfi og staðhættir 

Umrætt svæði afmarkast af Múlavegi í austri, Dagmálslæk í norðri, Garðarsvegi í vestri og til suðurs af 

grónum móum og túnum. Svæðið liggur austan megin við Fjarðará og sunnan núverandi byggðar og 

íþróttavallar. Svæðið er nú þegar byggt að hluta og saman stendur af átta einbýlishúsum á Múlavegi 

50, Hlíðarvegi 1, 7 og 9, Garðarsvegi 9, 9B og 11. Einnig er að finna á svæðinu aðveitustöð RARIK að 

Garðarsvegi 15 og íbúðir fyrir aldraða að Múlavegi 26 - 40. Ríkjandi vindáttir á Seyðisfirði eru eftir 

stefnu fjarðarins, norðaustanátt og einnig suðvestanátt. Aðkoma að svæðinu er frá Múlavegi eða 

Garðarsvegi, góðir útivistarmöguleikar eru í næsta nágrenni. Svæðið tiltölulega láglent en hækkar 

örlítið í austurátt. Svæðið er að mestu grónir móar og tún og nú þegar er búið að leggja burðarlag fyrir 

íbúðargötur á svæðinu og hefur því svæðið góða tengingu við núverandi gatnakerfi og veitur.  
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2.3 Tengsl við aðrar áætlanir 

2.3.1 Aðalskipulag 

Deiliskipulagið er unnið á grundvelli núgildandi Aðalskipulags Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010-2030. 

Svæðið er skilgreint sem íbúðarsvæði og svæði fyrir þjónustustofnanir og er það lóð aðveitustöðvar 

Rarik og íbúðir fyrir aldraða að Múlavegi. 

 

Mynd 3. Staðsetning deiliskipulagssvæðis inn á þéttbýlisuppdrætti núgildandi aðalskipulags Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010-
2030, merkt með rauðri línu. 

Í stefnu aðalskipulags Seyðisfjarðarkaupstaðar 2010-2030 kemur fram að nýting í nýrri íbúðarbyggð 

skal vera 0,15-0,35 og taka skal fullt tillit til núgildandi hættumats. 
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2.3.2 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið og ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir nærliggjandi svæði. 

 

3 DEILISKIPULAG 

Deiliskipulagið fellur ekki undir lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana þar sem deiliskipulagið 

mun ekki fela í sér framkvæmdir sem taldar eru upp í 1. viðauka sömu laga. Aftur á móti verður gerð 

grein fyrir áhrifum deiliskipulagsins á umhverfið í samræmi við 5.4 gr. skipulagsreglugerðar 90/2013. 

Megináhersla deiliskipulagsins er að afmarka lóðir og skilgreina byggingarreiti fyrir nýja íbúðarbyggð 

og þjónustuíbúðir á svæðinu. Settir verða skipulagsskilmálar fyrir svæðið í heild. Þá er eitt markmiðið 

að stuðla að sjálfbæru og umhverfisvænu skipulagi í sátt við umhverfið, samfélag og nærliggjandi 

byggð. Skilgreindar verða öruggar umferðarleiðir með áherslu á að leiðir fyrir gangandi og hjólandi 

vegfarendur séu í samræmi við aðliggjandi svæði. 

Engar þekktar fornleifar eru á svæðinu skv. fornleifaskráningu sem unnin var í tengslum við gerð nýs 

aðalskipulags haustið 2009. Fornleifafræðingur verður fenginn til að skrá minjar á svæðinu skv. 16. gr. 

laga nr. 80/2012. 

 

4 KYNNING, SAMRÁÐ OG SKIPULAGSFERLIÐ 

4.1 Kynning og samráð 

Skipulagslýsingin verður send Skipulagsstofnun og öðrum hagsmunaraðilum eftir að hún hefur verið 

samþykkt af bæjarstjórn. Umsagnaraðilum og almenningi er gefinn kostur að leggja fram sjónarmið og 

ábendingar sem að gagni gætu komið við gerð skipulagsins. Skipulagslýsingin verður auglýst í blöðum, 

aðgengileg á heimasíðu Seyðisfjarðarkaupstaðar www.sfk.is og verður til sýnis á bæjarskrifstofu 

Seyðisfjarðarkaupstaðar að Hafnargötu 44, 710 Seyðisfjörður. Einnig verður skipulagslýsingin kynnt á 

opnum íbúafundi sem verður auglýst nánar síðar. Þeir sem hafa ábendingar eða athugasemdir við 

skipulagslýsingu þessa er bent á að hafa samband við Sigurð Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúa 

Seyðisfjarðarkaupstaðar fyrir tilgreindan athugasemdafrest á netfangið sigurdur.jonsson@efla.is. 

Samráðs- og umsagnaraðilar: 

Skipulagsstofnun 
Umhverfisstofnun 
Minjastofnun Íslands 
Heilbrigðiseftirlit Austurlands 
Veðurstofa Íslands 

mailto:sigurdur.jonsson@efla.is
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4.2 Drög að skipulagsferlinu 

Eftirfarandi eru drög að skipulagsferlinu og tímasetningum, birt með fyrirvara um breytingar: 

Október 2018 Skipulagslýsing lögð fyrir umhverfisnefnd skv. 1. mgr. 40. gr. Skipulagslaga nr. 

123/2010. 

Nóvember 2018 Lýsing afgreidd í bæjarstjórn. 

Nóvember 2018 Skipulagslýsing auglýst og send til Skipulagsstofnunar og umsagnaraðila til 

umsagnar. Lýsingin verður kynnt almenningi skv. 1. mgr. 40. gr. Skipulagslaga 

nr. 123/2010. Gefinn verður þriggja vikna frestur til að skila inn 

athugasemdum. 

Desember 2018 Umsagnir og athugasemdir við skipulagslýsingu teknar til umfjöllunar í 

umhverfisnefnd og bæjarstjórn. Unnin tillaga að nýju deilskipulagi í samræmi 

við skipulagslýsingu að teknu tilliti til athugasemda. 

Janúar 2019 Tillaga að nýju deiliskipulagi á vinnslustigi tekin fyrir í umhverfisnefnd og 

bæjarstjórn og í framhaldi send hagsmunaaðilum og auglýst og kynnt á opnum 

fundi. 

Febrúar 2019 Tillaga að nýju deiliskipulagi tekin fyrir í umhverfisnefnd og bæjarstjórn þar 

sem fjallað er um framkomnar ábendingar og endanleg tillaga samþykkt til 

auglýsingar skv. 4. mgr. 40. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010. 

Febrúar 2019 Tillaga auglýst skv. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010. Gefinn verður 6 vikna 

frestur til þess að skila inn athugasemdum. 

Apríl 2019 Tillaga afgreidd í bæjarstjórn að undangenginni umræðu umhverfisnefndar 

með breytingum sem athugasemdir kunna aða gefa tilefni til og skipulagið sent 

til Skipulagsstofnun skv. 3. mgr. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010. 

Apríl/Maí 2019 Bæjarstjórn samþykkir deiliskipulagið og sendir til Skipulagsstofnunar. Að 

lokinni afgreiðslu Skipulagsstofnunar auglýsir bæjarstjórn nýtt deiliskipulag í 

kjölfarið í B-deild Stjórnartíðinda skv. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010. 


