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1 INNGANGUR 

Með deiliskipulagsbreytingunni er skipulagssvæðið stækkað yfir lóðina Verbraut 1 og skilgreindir 

byggingarskilmálar fyrir hana. Einnig er felldur út byggingareitur á Verbraut 5 og lóðamörk milli lóða 

nr. 3 og 5 lagfærð og byggingarreitur á lóð nr. 3 aðlagaður að þegar byggðu húsi. 

Samhliða verður gerð breyting á deiliskipulagi fyrir gamla bæinn þar sem Verbraut 1 verður felld út úr 

því skipulagi. 

Einnig verður gerð breyting á Aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030 þar sem Verbraut 1 verður breytt 

úr svæði fyrir samfélagsþjónustu í Hafnarsvæði. 

Að öðru leyti en því sem hér að aftan greinir gilda skilmálar eldra skipulags fyrir miðbæ-hafnarsvæði. 

1.1 Skipulagsgögn 

Greinargerð þessi með forsendum og umhverfisskýrslu ásamt deiliskipulagsuppdrætti í mkv. 1:2.500. 

2 FORSENDUR 

Á Verbraut 1 er í dag starfsemi sem tengist útgerð og léttum iðnaði. Starfsemin tengist starfsemi á 

lóðum nr. 3 og 5 við Verbraut. Norðan þess svæðis sem breytingin tekur til er gamli bærinn í Grindavík 

og sunnan svæðisins er hafnargarður og Sjávarbraut sem gert er ráð fyrir að hægt verði að byggja upp 

til framtíðar sem tengingu inn í bæinn. Aðkoma að svæðinu er um Verbraut, Garðsveg og Sjávarbraut. 

Verbraut 1 er alfarið á röskuðu svæði og að hluta eru á henni kvaðir vegna Sjávarbrautar og sjóvarnar-

garða. Engin bygging er á lóðinni en á henni hafa staðið byggingar og verið starfsemi um áratugaskeið.  

Saga byggðar í Grindavík er mjög tengd svæðinu og því eru margar heimildir um fornminjar innan 

svæðisins sem ber að hafa í huga við skipulagningu og framkvæmdir. Lóðin er innan skilgreinds 

þjóðminjaverndarsvæðis í aðalskipulagi. Eins og fyrr segir hefur lóðin verið nýtt í sjávarútvegi um 

áratugaskeið og jarðvegsskipti því farið fram á stærstum hluta lóðarinnar á sl. áratugum. Leita skal álits 

fornleifafræðings áður en framkvæmdir hefjast á lóðinni og jafnframt er minnt á ákvæði laga um 

menningarminjar nr. 80/2012 um að ef áður óþekktar minjar koma í ljós skulu framkvæmdir þegar 

stöðvaðar og haft samband við Minjastofnun.  

Á lóð nr. 3 við Verbraut var byggð Vörugeymsla 2016. Húsið er ekki staðsett innan byggingarreits skv. 

skipulagi og því brugðið á það ráð að aðlaga byggingarreitinn að þegar byggðu húsi og einnig reyndist 

nauðsynlegt að hnika til lóðamörkum milli lóða 3 og 5 við Verbraut til þess að húsið verði staðsett innan 

lóðar.  

2.1 Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Sveitarfélög skilgreini í aðalskipulagi vaxtarmörk þéttbýlisstaða með það fyrir augum að efla viðkom-

andi þéttbýlisstað og standa vörð um verðmæt náttúrusvæði og landbúnaðarland. Skýr skil verði milli 



 

6 

þéttbýlis og dreifbýlis. Almennt verði haft að leiðarljósi að þétta byggð og blanda atvinnustarfsemi, 

verslun og þjónustu, og tengja við íbúðarbyggð í þágu sjálfbærni daglegs lífs og aukinna lífsgæða.  

Tekið verði tillit til sögulegs samhengis í þróun byggðar og menningararfurinn nýttur til að styrkja sérk-

enni og staðaranda.  

2.2 Aðalskipulag Grindavíkur 2010-2030  

Gerð er breyting á aðalskipulagi fyrir lóðina samhliða gerð deiliskipulagsins. 

Í aðalskipulaginu eru skilmálar um að nýjar byggingar á Verbraut 1 skuli taka mið af nálægum bygg-

ingum hvað útlit og mænishæð varðar. Byggingarmagn á lóðinni skal taka mið af byggingarmagni á 

nálægum  lóðum fyrir hafnsækna starfsemi. Við gerð deiliskipulags og hönnun bygginga skal líta til þess 

að bílastæði og athafnasvæði vegna starfseminnar rúmist innan lóða. Svæðið er skilgreint sem 

þjóðminjaverndarsvæði og í deiliskipulagi skal taka tillit til þess. 

2.3 Deiliskipulag 

Deiliskipulag fyrir miðbæjarsvæði-hafnarsvæði var staðfest í B-deild Stjórnartíðinda í október 2015. 

Gerðar hafa verið nokkrar breytingar á skipulaginu. Lóðin var inni á deiliskipulagi Gamla bæjar í 

Grindavík sem staðfest var í B-deild Stjórnartíðinda í maí 2016. Gerð er breyting á því skipulagi, þar 

sem lóðin er felld út, samhliða þessari breytingu.  

3 DEILISKIPULAG – SKIPULAGSSKILMÁLAR 

Gerð er breyting á uppdrætti og greinargerð. 

Á uppdrætti er skipulagssvæðið stækkað yfir lóðina Verbraut 1. Felldur er út byggingareitur á Verbraut 

5 og lóðamörk milli lóða nr. 3 og 5 lagfærð og byggingarreitur á lóð nr. 3 aðlagaður að þegar byggðu 

húsi. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á greinargerð: 

Kaflinn „Lóðir á hafnarsvæði“ 

Í töflu er bætt inn lóðinni Verbraut 1 og gerð breyting á skilmálum fyrir Verbraut 5. 

Tafla 1. Gerð er breyting á skilmálum fyrir lóðir í eftirfarandi töflu. 

GÖTU-
HEITI 

NR. 
BYGGING-
ARÁR 

BYGGINGAR-
MAGN M2 

NÚVERANDI 
NHL. 

LEYFI-
LEGT 
NHL. 

LÓÐA-
STÆRÐ 
M2 

BREYTT 
LÓÐARSTÆRÐ 
M2 

SÉRSKIL-
MÁLAR 

Verbraut  1   0 0,6 2230 1575,7 

Kvöð um 
frágang 
við 
Sjávarbra
ut. 
Heimild 
um 
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GÖTU-
HEITI 

NR. 
BYGGING-
ARÁR 

BYGGINGAR-
MAGN M2 

NÚVERANDI 
NHL. 

LEYFI-
LEGT 
NHL. 

LÓÐA-
STÆRÐ 
M2 

BREYTT 
LÓÐARSTÆRÐ 
M2 

SÉRSKIL-
MÁLAR 

fornleifar 
á lóð. 

Verbraut 3    0,7 5452 4463,4  

Verbraut 5   - 0 980 939,3  

Sérákvæði fyrir Verbraut 1 

Bílastæði og athafnasvæði vegna starfsemi á lóðinni skal rúmast innan lóðar. Frágangur suðurhliðar 

byggingar við Sjávarbraut skal taka mið af hæð vegarins, húsið verður því hálf niðurgrafið þeim megin. 

Vegna heimilda um fornleifar á lóð skal leita álits fornleifafræðings áður en framkvæmdir hefjast á 

lóðinni og jafnframt er minnt á ákvæði laga um menningarminjar um að ef áður óþekktar minjar koma 

í ljós skulu framkvæmdir þegar stöðvaðar og haft samband við Minjastofnun. Vegna nálægðar 

byggingarreitar við hús á lóð Víkurbraut 1a skal á aðaluppdráttum skal gera grein fyrir vörnum gegn 

útbreiðslu elds milli bygginga skv. 9.7. kafla byggingarreglugerðar nr. 112/2012. Útlit, ásýnd og hæð 

mannvirkja skal vera í samræmi við aðliggjandi byggingar. 

4 UMHVERFISSKÝRSLA 

Við gerð deiliskipulags skal, skv. gr. 5.4 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013, meta líkleg áhrif af fyrirhug-

uðum framkvæmdum og starfsemi á aðliggjandi svæði og einstaka þætti áætlunarinnar sjálfrar. Við 

matið var litið til umhverfisskýrslu sem unnin var með deiliskipulagi miðbæjar hafnarsvæðis í Grindavík. 

Ekki er fjallað um valkosti þar sem breytingin miðar að því að uppfæra skipulag skv. núverandi ástandi 

og heimila byggingu á lóð 3 við Verbraut.  

Í umhverfisskýrslu deiliskipulagsins eru þeir þættir sem helst eru taldi geta valdið áhrifum á umhverfið 

vera áhrif byggðar á sjó og strandsvæði, ásýnd lands, heilsu og öryggi fólks sem starfar og dvelur á 

svæðinu og á fornminjar þar sem hluti svæðisins er skilgreint sem þjóðminjaverndarsvæði skv. Aðal-

skipulagi Grindavíkur 2010-2030. Í töflu 2 má sjá þau stefnuskjöl sem litið var til við umhverfismat 

skipulagins.  

Svæðið sem um ræðir er varið af hafnargarði og er að öllu leiti þegar raskað og að mestu byggt og því 

ekki talið að breytingin hafi áhrif á sjó og strandsvæði. Ekki er um að ræða aukið byggingarmagn á 

svæðinu auk þess sem breytingin setur skilmála um útlit og hæð húsa á lóðinni í samræmi við aðliggj-

andi byggingar og því mun ásýnd svæðisins breytast lítið. Starfsemi verður sambærileg við það sem 

verið hefur á svæðinu og áhrif á heilsu og öryggi því talin óveruleg. Vegna heimilda um fornminjar á 

lóðinni verður leitað álits fornleifafræðings áður en framkvæmdir hefjast og fyrimælum hans fylgt við 

framkvæmdir. Á heildina litið eru áhrif af deiliskipulagsbreytingunni talin óveruleg.  
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Tafla 2. Umhverfisþættir og stefnuskjöl skv. umhverfisskýrslu fyrir deiliskipulag Miðbæjarsvæði – Hafnarsvæði.  

 

 


