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Inngangur 

Sveitarfélagið Norðurþing fyrirhugar að deiliskipuleggja athafnasvæði A2, Höfði I  á Húsavík. 

Útfærsla deiliskipulagsins mun byggja á fyrirliggjandi upplýsingum um staðhætti og stefnu 
sveitarfélagsins um uppbyggingu á svæðinu. Verkefnislýsing þessi verður send Skipulagsstofnun og 
umsagnaraðilum og kynnt almenningi. 

Lýsingin er unnin í samræmi við 1. mgr. 40. og 41. greina skipulagslaga nr. 123/2010. 

Hér á eftir er gerð grein fyrir forsendum deiliskipulagsins, fyrirliggjandi stefnu og áherslum sveitar-
stjórnar. Auk þess er greint frá fyrirliggjandi ákvörðunum, staðháttum, helstu umhverfisáhrifum og 
áformuðu skipulagsferli með umfjöllun um samráð og kynningar. 

1. Gildandi skipulag 
Aðalskipulag  

Í gildi er Aðalskipulag Norðurþings 2010-2030 (Alta, 2010) sem var samþykkt í desember 2010, með 
áorðnum síðari tíma breytingum. Í aðalskipulagi segir svo um athafnasvæði A2, Höfði I 

Nr. 
svæðis 

Stærð 
(ha) 

Forsendur Skipulagsákvæði, eftir samþykktar 
breytingar. 

A2 

 

 

 

 
 

7,4 

 

 

 

 
 

Höfði I 

Athafna- og iðnaðarstarfsemi í 
vestan- og neðanverðum Höfða, 
ofan við Norðurhöfn. Svæðið er 
nær fullbyggt. 

Gert er ráð fyrir snyrtilegri athafna-
starfsemi og léttum iðnaði á svæðinu, 
einkum starfsemisem hefur hag af 
nálægð við hafnarsvæði. Vanda skal 
frágang og umgengni á svæðinu, 
sérstaklega í átt að íbúðarbyggð í 
Brekkum og útivistarsvæði við ströndina. 
 

 

Deiliskipulag 

Í gildi er deiliskipulag síðast breytt í janúar 2015.  

2. Forsendur fyrirhugaðs deiliskipulags 
Árið 1999 samþykkti þáverandi bæjarstjórn Húsavíkur deiliskipulag að athafnasvæðinu á Höfða. 
Skipulagið var unnið af Helga Hafliðasyni arkitekt í samstarfi við Landslag, arkitekta. Skipulagið var ekki 
auglýst í stjórnartíðindum og því ekki í gildi.     

Við tilkomu iðnaðaruppbyggingar á Bakka var Norðurhöfn Húsavíkur endurskipulögð við það gerður 
vegur að jarðgöngum undir Húsavíkurhöfða. Umræddar breytingar fóru í gegnum aðalskipulagsferli þar 
sem ma. var breytt úr „yfirborsvegi“ í jarðgöng.  Við þessa breytingu féllu út eða minnkuðu stórlega lóðir 
fremst á Höfðanum (næst sjónum).  Jafnframt var deiliskipulagi norðurhafnar breytt, en við það varð til 
nýr tengivegur frá hafnarsvæðinu upp á Höfðann og hluti Laugarbrekku felldur út. Stærð 
deiliskipulagssvæðisins er 8,6 ha,  

Segja má að við þessar breytingar sé orðið nauðsynlegt að deiliskipuleggja athafnasvæðið á Höfða, enda 
hefur iðnfyrirtæki sem staðsett er á Höfðanum sótt eftir stærri lóð eða athafnasvæði.      
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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.  

Miðhluti Höfðanns er að mestu fullbyggður, en  fremst á honum er óbyggt þar sem áður stóðu 
olíugeymar. Olíugeymarnir voru  fluttir í burt vegna jarðgangnagerðar og lóðir undir þeim féllu til 
bæjarins eða urðu að víkja fyrir vega- og jarðgangnagerð.  Einnig er ekki fullbyggt nyrst á svæðinu.    

 Í deiliskipulagsferlinum verða lóðamörk endurskilgreind þar sem í gildi eru gamlir lóðaleigusamningar 
sem þarfnast endurnýjunar. Áform eru einnig uppi að skilgreina tvær nýjar lóðir syðst á 
skipulagssvæðinu, skammt norðan Eimsskipsskemmuna.     Sjá mynd 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1  Þéttbýlisuppdráttur aðalskipulags Norðurþings, 2010-2030 frá des. 2010 til vinstri. Stækkuð 
mynd af athafnasvæði A2, Höfði I.  Ath. þéttbýlisuppdráttur hefur ekki verið uppfærður til samræmis við 
áorðnar breytingar.  Myndir eru ekki í mælikvarða. 
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3. Staðhættir 
Svæðið telst vera 8,6 ha.  Mörk þess eru sem hér segir:  

Að austan: Höfðavegur 
að norðan: Brekka upp á Höfðann 
að sunnan: Brekka ofan Norðurgarðs og Eimskipsskemmu 
að vestan: Að bakkanum ofan við Bakkaveg og fylgir að hluta til öryggisgirðingu ofan bakkans.  
 

 
Mynd 2  Deiliskipulagssvæðið. Helstu forsendur.   

4. Fornleifar 
Engar fornleifar eru skráðar innan deiliskipulagssvæðisins. Þó er tilgreindur gamall garður sem kallaður 
er Pálsgerði í túninu nyrst á svæðinu.  Ekki er gert ráð fyrir byggingum þar.  Hluti garðsins er nú horfinn 
vegna framkvæmda og á nyrstu lóðunum mun hann hverfa alveg. 

5. Skipulagsferli 
Kynning og samráð. Lýsing þessi verður send Skipulagsstofnun til umsagnar, einnig verður leitað eftir 
sjónarmiðum annarra viðkomandi umsagnaaðila: Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirlit Norðurlands 
eystra og Minjastofnun Íslands. Lýsingin verður kynnt almenningi á heimasíðu Norðurþings og hún mun 
einnig liggja frammi til kynningar á skrifstofum sveitarfélagsins. Þannig gefst almenningi tækifæri til að 
koma á framfæri athugasemdum við lýsinguna. 

Að lokinni gerð tillögu að deiliskipulaginu verður hún auglýst og kynnt íbúum og öðrum hagsmunaaðilum 
með birtingu þeirra á heimasíðu og á opnu húsi á skrifstofum Norðurþings.  Skipulagstillagan verður 
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samtímis send Skipulagsstofnun og umsagnaaðilum.  Auglýstur umsagna- og athugasemdafrestur er 6 
vikur. 

Samþykkt deiliskipulag verður sent Skipulagsstofnun (innan 8 vikna frá því að athugasemdarfrestur rann 
út).  Skipulagsstofnun kemur athugasemdum á framfæri innan 3 vikna frá því að skipulagsgögn bárust.  
Sveitarstjórn birtir auglýsingu um gildistöku í Stjórnartíðindum (innan 3 mán. frá endanlegri afgreiðslu 
sveitarstjórnar). 

Auglýsing deiliskipulagsins fer skv. 41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat 
áætlana nr. 105/2006. 

 

Heimildir 
Alta, 2010. Aðalskipulag Norðurþings 2010-2030. 

Fornleifaskráning á Húsavík. 2002 Fornleifastofnun Íslands FS166-01171 
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