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Aðalskipulag Seltjarnarness 2006-2024        
 

 

“Deiliskipulag byggir á aðalskipulagi og skal gera fyrir svæði þar sem framkvæmdir eru fyrir-

hugaðar. Í því eru teknar ákvarðanir og settir skilmálar um landnotkun og landnýtingu, byggða-

mynstur, hönnun mannvirkja, vernd náttúru- og menningarminja o.fl. Skilmálar deiliskipulags 

eru bindandi, þeir eru grundvöllur fyrir veitingu byggingarleyfa og framkvæmdaleyfa og tryggja 

réttarstöðu hagsmunaaðila. Leiðarljós við gerð deiliskipulags skulu vera gæði og sjálfbær 

þróun”  (Skipulagslög nr. 123/2010 ‐ LEIÐBEININGABLAÐ nr. 9 2. útgáfa, janúar 2013). 

 
 
Samkvæmt skipulagslögum (gr.40) er tóku gildi um áramótin 2010‐2011 segir :  

 

“Þegar vinna við gerð deiliskipulagstillögu hefst skuli sveitarstjórn taka saman lýsingu á 

skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða áherslur hún hafi við deiliskipulagsgerðina og 

upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, s.s. um kynningu 

og samráð við skipulagsgerðina gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum”. 
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INNGANGUR 

Lýsing þessi nær til deiliskipulags svokallaðra Vestursvæða Seltjarnarness. Núgildandi 

deiliskipulagssvæði Vestursvæða (staðfest 2009) er stækkað, og fellur innan þess m.a. 

íbúabyggð vestan Lindarbrautar, safnasvæði við Nesstofu og golfvöllur á Suðurnesi.   
 
 

   
 

Núgildandi deiliskipulag Vestursvæða (staðfest 2009)         
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Skipulagsvæðið afmarkast til austurs af núverandi byggð vestan Lindarbrautar og til strandar í 

vestri, norðri og suðri, nánar tiltekið ysta hluta Framness, Gróttu, Suðurness og Vestursvæða.  

 

Stærð skipulagssvæðisins er um 120ha.   
 
 
 
 

 
 
 

Fyrirhugað deiliskipulagssvæði 
Skástrikað 

 

 

Í lýsingunni er gerð grein fyrir stefnumörkun skipulagsyfirvalda samkvæmt Aðalskipulagi og 

sett fram markmið deiliskipulagsins ásamt tímaáætlun. 
 

Vinna við deiliskipulagið og framsetning þess  er undir stjórn skipulags- og mannvirkjanefndar 

Seltjarnarnessbæjar.  Ferli  verkefnisins byggir á eftirfarandi megin verkþáttum :  
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1. gagnaöflun og samráð við íbúa og hagsmunaaðilja  

2.  gerð frumhugmynda og samráð við skipulags- og mannvirkjanefnd  

3. endanleg tillögugerð deiliskipulagsins 

4. lögformleg kynning og umfjöllun.  

 

Eftir samþykkt bæjaryfirvalda á fullunninni tillögu er hún auglýst í B-deild Stjórnartíðinda til 

staðfestingar. 

 
 
 
NÚVERANDI LANDNOTKUN 
 
Skilgreind landnotkun er; annar vegar íbúðarsvæði og blönduð landnotkun/svæði fyrir 

þjónustustofnir  og hins vegar  opið svæði til sérstakra nota.  Núverandi íbúðarbyggð  telur um 

140 íbúðir í einbýlis- og raðhúsum. Gert er ráð fyrir frekari uppbyggingu íbúðabyggðar við 

Bygggarða; allt að 146 íbúðum í einbýlis-, rað- og fjölbýlishúsum.  Það skipulag er nú í 

auglýsingarferli.   

 

Á Suðurnesi er 9 holu golfvöllur Golfklúbbsins Ness - Nesklúbbsins, ásamt tilheyrandi æfinga-

svæði, klúbbhúsi og bílastæðum.  Suðurnesið er á náttúruminjaskrá  ásamt allri strandlengju 

skipulagssvæðisins.  Grótta og Bakkatjörn eru friðlýst svæði.  

 

Þá er á skipulagsvæðinu svo nefnt safnasvæði, en innan þess telst Nesstofa, eitt elsta hús 

landsins og friðlýst skv. húsafriðunarlögum, Lyfjafræðisafn og nýbygging Læknaminjasafnsins 

(í byggingu).   

 

Samkvæmt gildandi deiliskipulagi Vestursvæða Seltjarnarness  (staðfest 2009) fellur allt það 

svæði, sem ekki er annaðhvort friðlýst eða á náttúrminjaskrá undir ákvæði hverfisverndar. 

Svæðið sem um ræðir er svæðið umhverfis Nesstofu, Vesturtún, Krókadíll og Hestastykki að 

Bakkagranda. 
 

 
FORSENDUR 
 
Meginforsendur deiliskipulags Vestursvæða byggist á Aðalskipulagi Seltjarnarness 2006-

2024, deiliskipulagi Vestursvæða Seltjarnarness (staðfest 2009) sem og þeim eldri skipulags-

áætlunum og uppdráttum, sem er að finna af svæðinu. 
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MARKMIÐ 
 
Meginmarkmið deiliskipulags Vestursvæða eru : 
 

• að fá fram og gera grein fyrir skipulagsskyldum viðbótum, stækkunum og breytingum 
húsa, lóða og opinna svæða; 

 
• að skoða möguleika til eðlilegrar endurnýjunar bygginga á svæðinu er taki mið af 

heildaryfirbragði hverfisins, án þess að raska gæðum þess og réttindum íbúa; 
 

• að skilgreina byggingarmagn (nýtingahlutfall) og afmarka byggingarreiti á öllum skil-
greindum  lóðum  og setja fram samræmda skilmála; 

 
• að skilgreina og setja fram allar kvaðir; 

 
• að skilgreina heimildir til niðurrifs húsa og endurbyggingu húsa; 
• að skilgreina opin svæði og grenndarsvæði; 

 
• að undirstrika gæði hverfisins m.a. með tilliti til útsýnis og aðgengis að útivistar-

svæðum; 
 

• bæta möguleika til útivistar og áningar án þess að gengið sé á náttúru- og 
menningarleg verðmæti 

• hlúa að aðstöðu og uppbyggingu safnasvæðis í Nesi og tengslum þess við svæðið í 
heild sinni; 

• að auka umferðaröryggi gangandi og hjólandi vegfarenda; 
 

• að gera húsakönnun skv. lögum. 

 
 
Með deiliskipulaginu verði staðfest á formlegan hátt byggðamynstur svæðisins, þ.e. stærðir 

húsa, yfirbragð og nýtingarhlutfall lóða, sem og yfirbragð og uppbygging innan opinna svæða/ 

opinna svæða til serstakra nota.  

 

Einnig verði lóðarhöfum gefinn möguleiki á eðlilegri endurnýjun og endurbótum á byggingum í 

samræmi við yfirbragð hverfisins. Engar kvaðir eru á eigendur að nýta sér þær breytingar sem 

heimilaðar eru með deiliskipulaginu, en byggingarheimild er í hverju tilviki fyrir sig háð niðurrifi 

eða breytingu núverandi húsnæði og frágangi á lóð sbr. skýringaruppdrátt. 

 

Áhersla er lögð á vandaðan frágang bygginga, gott viðhald húsa og aukin umhverfisleg gæði 

svæðisins. 

 

Mæliblöð sem þegar hafa verið gefin út af lóðum innan deiliskipulagssvæðisins verða áfram í 

gildi. 
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STEFNUMÖRKUN 

Deiliskipulag svæðisins skal unnið í samræmi við stefnumörkun bæjaryfirvalda eins og hún 

birtist í Aðalskipulagi Seltjarnarness 2006 – 2024  

Deiliskipulag svæðisins kallar ekki á sérstakt umhverfismat samkvæmt lögum nr. 105/2006 um 

Umhverfismat áætlana.  
 
 

SAMRÁÐ OG KYNNINGAR 
Forsögn þessi og upphaf skipulagsvinnu verður kynnt íbúum svæðisins og öðrum hagsmuna-

aðiljum á opnum fundi og með auglýsingu á heimasíðu bæjarins.   Skipulagsyfirvöld á Sel-

tjarnarnesi leggja áherslu á vönduð vinnubrögð en í því felst m.a. gott samráð við hagsmuna-

aðila svæðisins og skýra framsetning gagna m.a. á kynningarfundum með íbúum. Unnið 

verður eins og kostur er með gagnsæjum hætti og að aflað verði upplýsinga og  sjónarmiðum 

íbúa og annarra hagsmunaaðila, strax frá upphafi skipulagsvinnunnar. 
 
 
 
TÍMASETNINGAR 
Stefnt er að því að framvinda verkefnisins verði eftirfarandi : 

 

• Júní 2013 
      Kynning á forsögn fyrir hagsmunaaðiljum íbúum. Samráð við hagsmunaaðila. 
 
• Júlí – Ágúst 2013  

Tillögugerð 
 
• September 2013  
      Fyrstu drög að tillögu til skipulags- og mannvirkjanefndar Seltjarnarnesbæjar. 

Kynningarfundur með hagsmunaaðilum og  íbúum. 
 
• Október 2013 
      Lokadrög til skipulagsnefndar 
 
• Nóvember / desember 2013  

Fullunninn tillaga og kynningarferli. Formleg auglýsing deiliskipulags 
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