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1 INNGANGUR 

1.1 Almennt 

Uppbygging í Grindavík hefur gengið vel undanfarin ár og mikil ásókn hefur verið í nýjar lóðir. Lítið er 
eftir af lóðum samkvæmt þegar samþykktum deiliskipulagsáætlunum. Sveitarfélagið áformar að mæta 
fyrirhugaðri eftirspurn með því að hefja vinnu við gerð nýs deiliskipulags fyrir íbúðarbyggð. Áætlað er 
að á svæðinu rísi blönduð íbúðarbyggð ásamt samfélagsþjónustu sem samræmist gildandi 
Aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030.  

1.2 Skipulagslýsing 

Hér er sett fram skipulagslýsing vegna gerð nýs deiliskipulags fyrir íbúðarbyggð í Grindavík. 
Skipulagslýsingin er unnin í samræmi við gr. 5.2 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. 

Tilgangurinn með gerð lýsingarinnar er að tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila að 
skipulagsferlinu á fyrstu stigum þess, auka gagnsæi, tryggja betra upplýsingaflæði, skila betri og 
markvissari skipulagsvinnu og gefa sveitarstjórnum og þeim sem koma að ferlinu betri yfirsýn allt frá 
fyrstu skrefum. 

Samkvæmt 1. mgr. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010 skal sveitarstjórn taka saman lýsingu á 
skipulagsverkefni. Í lýsingu skal koma fram hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við skipulagsgerðina, 
upplýsingar um forsendur, fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli. 

Með skipulagslýsingu þessari er íbúum og öðrum hagsmunaaðilum gefinn kostur á að koma með 
ábendingar og athugasemdir sem snúa að málefnum deiliskipulagsins og komandi skipulagsvinnu. 
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2 FORSENDUR 

2.1 Viðfangsefni og markmið 

Í Aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030 er gert ráð fyrir nýrri blandaðri íbúðabyggð með 
samfélagsþjónustu austast í bænum, norðaustan megin við Hópsbraut. Skipulagssvæðið er um 20 ha 
að stærð. 

  

Mynd 1. Staðsetning fyrirhugaðs skipulagssvæðis innan Grindavíkur merkt með rauðri brota línu. 

Með deiliskipulaginu er verið að skapa svæði til frekari uppbyggingar íbúða í Grindavík og svara þannig 
vaxandi eftirspurn eftir íbúðarlóðum innan sveitarfélagsins.  

2.2 Umhverfi og staðhættir  

Umrætt svæði fyrir íbúðarbyggð liggur norðaustan við Hópsbraut og norðan við Austurveg innan 
Grindavíkurbæjar. Svæðið er óbyggt en hluti svæðisins er nýttur í dag sem gámageymslusvæði, svæðið 
kemur til með að  víkja fyrir uppbyggingu nýs hverfis. Landsvæðið er tiltölulega láglent en hækkar örlítið 
í norðurátt. Á svæðinu er að finna nútímahraun, vaxið lágvöxnum gróðri og eru rofsár sumstaðar að 
sjá. Ríkjandi vindáttir á svæðinu eru austlægar og norðlægar áttir. Aðkoma að svæðinu er frá Austurvegi 
inn Hópsbraut.  



 2  FORSENDUR 

5 

2.3 Tengsl við aðrar áætlanir 

2.3.1 Aðalskipulag 

Deiliskipulagstillagan er unnin á grundvelli núgildandi Aðalskipulags Grindavíkurbæjar 2010-2030 þar 
sem svæðið er skilgreint sem íbúðasvæði, opin svæði til sérstakra nota (ú1) og svæði fyrir 
þjónustustofnanir (s5) á þéttbýlisuppdrætti.  Samkvæmt skýringum á þéttbýlisuppdrætti og í 
greinargerð aðalskipulags er þjónustustofnun s5 skilgreind sem leikskóli og ú1 skilgreind sem leikvöllur. 

  

Mynd 2. Staðsetning deiliskipulagssvæðis á þéttbýlisuppdrætti núgildandi aðalskipulags Grindavíkurbæjar 2010-2030. 

Í stefnu aðalskipulags Grindavíkurbæjar kemur fram að stefnt er að fjölbreytni í framboði íbúðastærða 
og íbúðagerða fyrir alla aldurshópa. Einnig er stefnt að vandaðri deiliskipulagsvinnu sem taki mið af 
verndun náttúru og menningarsögulegum verðmætum umhverfisins og að skipulagið stuðli að samspili 
þessara þátta.  

Samkvæmt aðalskipulagi er spá um fjölgun íbúa til ársins 2030 á bilinu 500-1100 íbúar og áætluð þörf 
nýrra íbúða 310-770 á skipulagstímabilinu. Stefnt er að því að hafa fjölbreytt úrval mismunandi 
húsagerða, bæði sem þétting byggðar í þegar byggðum hverfum og eins á nýbyggingarsvæðum, þar 
sem þarfir fólks eru misjafnar. 
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Mynd 3. Staðsetning deiliskipulags á séruppdrætti 6 í gildandi Aðalskipulagi Grindavíkurbæjar 2010-2030. 

Samkvæmt aðalskipulagi er svæðið í heildina um 20 ha og skiptist í svæði 5 og 6 skv. séruppdrætti 
aðalskipulags. Á svæði 5 er  gert ráð fyrir um 340 íbúum eða um 34 íb/ha en á svæði 6 er gert ráð fyrir 
331 íbúum eða um 34 íb/ha. Samtals mun vera gert ráð fyrir um 671 íbúum á skipulagssvæðinu. 

2.3.2 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. Afar fáar lóðir eru lausar innan nærliggjandi 
deiliskipulagssvæða og er skipulagning íbúðabyggðar á þessu svæði eðlilegt framhald af nærliggjandi 
íbúðarbyggð. Við gerð deiliskipulagstillögu þarf að taka tillit til nærliggjandi deiliskipulagsáætlana eins 
og deiliskipulag norðan Hópsbrautar II hluti, deiliskipulag hjúkrunarheimilis við Víðihlíð og deiliskipulag 
iðnaðarsvæðis við Eyjabakka.  

3 DEILISKIPULAG 

Deiliskipulagið fellur ekki undir lög nr.105/2006 um umhverfismat áætlana þar sem deiliskipulagið mun 
ekki fela í sér framkvæmdir sem eru taldar 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 íbúabyggð og 
samfélagsþjónustu og setja skilmála fyrir uppbyggingu innan fyrirhugaðs íbúðar- og þjónustusvæðis í 
samræmi við lög og reglur þar að lútandi. Einnig verður lagður grunnur að vönduðum frágangi bygginga 
og uppbyggingar innan svæðisins. Þá er eitt markmiðið að stuðla að sjálfbæru og umhverfisvænu 
skipulagi með heildstæðu yfirbragði í sátt við umhverfi og samfélag. Skilgreindar verða öruggar 
umferðaleiðir fyrir akandi, hjólandi og gangandi vegfarendur.  
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Engar þekktar fornleifar eru á svæðinu skv. forleifaskráningu sem unnin var árin 2002-2004 vegna 
aðalskipulagsgerðar. Fornleifafræðingur verður fenginn til að skrá minjar á svæðinu skv. 16. gr. laga  
nr. 80/2012 um menningarminjar.  

4 KYNNING, SAMRÁÐ OG SKIPULAGSFERLIÐ 

4.1 Kynning og samráð 

Skipulagslýsing verður send Skipulagsstofnun og öðrum umsagnaraðilum eftir að hún hefur verið 
samþykkt af sveitarstjórn. Umsagnaraðilum og almenningi er gefinn kostur á að leggja fram sjónarmið 
og ábendingar sem að gagni gætu komið við gerð skipulagsins. Skipulagslýsing verður auglýst í blöðum 
og verður til sýnis á bæjarskrifstofu Grindarvíkurbæjar að Víkurbraut 62, 240 Grindavík. Einnig verður 
skipulagslýsingin aðgengileg á heimasíðu Grindavíkurbæjar www.grindavik.is. Þeir sem hafa 
athugasemdir eða ábendingar við lýsingu þessa er bent á að hafa samband við Ármann Halldórsson 
skipulagsfulltrúa Grindavíkurbæjar fyrir 20. mars 2018 á skrifstofum bæjarins að Víkurbraut 62, 240 
Grindavík eða á netfangið armann@grindavik.is.  

Samráðs- og umsagnaraðilar: 

 Skipulagsstofnun 
 Umhverfisstofnun 
 Minjastofnun Íslands 
 Samgöngustofa 
 Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja 

4.2 Drög að skipulagsferlinu 

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

Janúar 2018 Skipulagslýsing lögð fyrir skipulagsnefnd skv. 1 mgr. 40. gr. 
Skipulagslaga 123/2010. 

Janúar 2018 Lýsing afgreidd í sveitastjórn. 

Janúar/febrúar 2018  Skipulagslýsing auglýst og send Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum 
til umsagnar. Lýsingin verður kynnt almenningi skv. 1. mgr. 40. gr. 
Skipulagslaga nr. 123/2010. Gefinn verður tveggja vikna frestur til að 
skila inn athugasemdum.  

 Mars 2018 Tillaga að nýju deiliskipulagi tekin fyrir í skipulagsnefnd og 
sveitarstjórn þar sem fjallað er um fram komnar ábendingar og 
endanleg tillaga samþykkt til auglýsingar skv. 4. mgr. 40. gr. 
skipulagslaga.  

Mars/apríl 2017  Tillaga auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga. Gefinn verður 6 vikna frestur 
til þess að skila inn athugasemdum. 
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Apríl/maí  2018 Tillaga afgreidd í sveitarstjórn að undangenginni umræðu skipulags-
nefndar með breytingum sem athugasemdir kunna að gefa tilefni til 
og send Skipulagsstofnun skv. 3 mgr. 41. gr. skipulagslaga.  

Maí  2018 Samþykkt sveitarstjórnar á nýju deiliskipulagi og auglýst í B - deild 
stjórnartíðinda skv. 42 gr. skipulagslaga.   


