
Skipulagssvið 

Meginverkefni skipulagssviðs eru skipulags- og byggingarmál. Af skipulagsmálum má helst telja 

vinnslu og umsjón aðalskipulags sveitarfélagsins, deiliskipulags hverfa, umhverfisskipulag, 

umferðarskipulag og þátttaka í gerð svæðisskipulags. Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030 leggur línur 

og er ákvarðandi fyrir landnotkun. - Af byggingarmálum má helst telja yfirferð teikninga og 

hönnunargagna, útgáfu byggingarleyfa og byggingareftirlit á grundvelli laga um mannvirki nr. 

160/2010. Auk þess skráning lóða og fasteigna, samvinna við aðrar deildir bæjarins, fyrirtæki og 

stofnanir varðandi skipulagsmál o.fl., umsagnir um skipulagstengd atriði, kynningarfundir og 

upplýsingagjöf. 

Leiðarljós skipulagssviðs er vinna að hagsmunum bæjarbúa með vandaðri og faglegri vinnu. Nota 

byggingareftirlit sem neytendavernd til að tryggja gæði bygginga. Skapa fjölbreytt og vandað 

búsetuumhverfi, leggja áherslu á sérkenni bæjarins með vandaðri hönnun og varðveislu hvers konar 

menningarminja. Byggja á viðmiðum umhverfisverndar, verndun vistkerfa og sjálfbærni. Stuðla að 

skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja varðveislu náttúru- og 

menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu eða óhóflegt álag á vistkerfi í 

sveitarfélaginu.  

Skipulagsráð hefur eftirlit með stefnumörkun og samþykktum í málaflokkum sem undir það heyra, 

hefur frumkvæði að gerð skipulagstillagna og skipulagsskilmála og gerir tillögur til bæjarstjórnar um 

skipulagsáætlanir og breytingar á þeim á grundvelli skipulagslaga nr. 123/2010. Sýn skipulagsráðs og 

meginmarkmið byggir á leiðarljósi sem sett er fram í drögum að Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030, 

en áhersla er lögð á sátt um útfærslu samþykktra skipulagshugmynda, skilvirka afgreiðslu erinda og 

opna stjórnsýslu. Skipulagsráð vinnur að þéttingu byggðar með áherslu á grænar lausnir, margs konar 

atvinnustarfsemi og fjölbreyttan samgöngumáta.  

Sviðsstjóri skipulagssviðs er framkvæmdastjóri skipulagsráðs og sér einnig um daglegan rekstur 

skipulagssviðs en þar starfa átta manns. Framkvæmd byggingarmála og byggingareftirlits heyrir 

einnig undir skipulagssvið. Sviðsstjóri skipulagssviðs er jafnframt skipulags- og byggingarfulltrúi, og 

undir hann heyra öll byggingarmál, útgáfa byggingarleyfa og byggingareftirlit.  

Skipulagsnefnd hélt 30 fundi á árinu 2017 og umfjallanir voru 667 (voru 591 árið 2016). 

Byggingarfulltrúi (skipulags- og byggingarfulltrúi) hélt 45 afgreiðslufundi vegna byggingarmála og voru 

umfjallanir 528 (463 árið 2016). 

 

Skipulagsmál 

Helstu skipulagsverkefni lokið 2017: 

• Deiliskipulag hafnar- og miðsvæðis í Hrísey 

• Rammahluti Aðalskipulags Akureyrar 2018-2030 - Oddeyri 

Helstu skipulagsbreytingar: 

• Breytingar deiliskipulags Hagahverfis 

• Grænhóll 

Skipulagsverkefni í vinnslu 2017: 

• Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030 



• Rammahluti aðalskipulags Oddeyrar 

• Deiliskipulag Hvannavallareits 

• Deiliskipulag Melgerðisáss 

• Deiliskipulag Hrísey hafnarsvæði 

• Uppfærsla miðbæjarskipulags 

Samkvæmt stefnu skipulagsráðs er lögð áhersla á neðangreind verkefni á kjörtímabilinu: 

• Gerð nýs aðalskipulags Akureyrar 

• Þétting byggðar 

• Áhersla á uppbyggingu miðbæjarins 

• Heildarskipulag Oddeyrar og áframhaldandi deiliskipulagning hverfa bæjarins 

• Tenging göngustígakerfis við þéttbýliskjarna í nágrannasveitarfélögum og við fólkvanginn á 

Glerárdal 

• Endurskoðun á reglum um lóðaveitingar 

• Akureyrarvöllur, breytt landnotkun 

• Endurskoðun á gjaldskrá afgreiðslu- og þjónustugjalda 

• Raforkuflutningur þvert yfir Eyjafjörð taki tillit til flugöryggis, íbúabyggðar og fólkvangs á Glerárdal 

• Verklagsreglur um stöðuleyfi fyrir gáma 

• Verklagsreglur um lokanir gatna 

Svæði skilgreind í aðalskipulagi sem verkefni vegna þéttingar byggðar: 

• Skipagata, bílastæði o.fl. 

• Akureyrarvöllur, íþróttavöllur 

• Hvannavallareitur 

• Furuvellir, endurnýting verslunar- og þjónustusvæðis 

• Hjalteyrargata-Laufásgata endurnýting athafnasvæðis 

• Svæði ofan Glerártorgs, opið svæði, ódeiliskipulagt 

• Klettaborg ofan Glerártorgs og sunnan Háskólasvæðis, opið svæði, ódeiliskipulagt 

• Hrafnagilsstræti/Byggðavegur/Þingvallastræti, hluti tjaldsvæðis, ódeiliskipulagt 

• Svæði Dalsbraut/Hamragerði, opið svæði meðfram Dalsbraut 

• Svæði Dalsbraut/Stóragerði, opið svæði meðfram Dalsbraut 

• Kotárborgir milli HA og Pálmholts, opið svæði, ódeiliskipulagt 

• KA-svæði æfingavöllur, ódeiliskipulagt 



• Naust 3 áður safnasvæði, að mestu óbyggt, ódeiliskipulagt 

• Krossanesbraut, opið svæði að mestu óbyggt, ódeiliskipulagt 

• Melgerðisás/Þórssvæði æfingavöllur o.fl., ódeiliskipulagt 

• Vestursíða lítil svæði dreifð, ódeiliskipulagt 

Nauðsynlegt er að vanda mjög til verka við verkefnið „þétting byggðar“ sem oft og tíðum eru 

viðkvæm mál og kalla á nána samvinnu og samráð við íbúa. 

Tryggja skal nægilegt framboð lóða á hverjum tíma og staðan um áramót var þannig að til voru lóðir í 

öllum flokkum innan byggingargeirans. 

Viðræður hafa staðið yfir milli Landsnets hf. Og Akureyrarkaupstaðar um strengjaleið gegnum land 

Akureyrar til uppbyggingar á raforkuflutningskerfi landsins. Skipulagsnefnd hefur lagt áherslu á að 

áframtengingin frá Rangárvöllum að sveitarfélagsmörkum Eyjafjarðarsveitar verði lögð í jörðu.  

 

Byggingarmál 

Á árinu var úthlutað 29 lóðum fyrir íbúðarhús. Á þessum lóðum er gert ráð fyrir skv. deiliskipulagi að 

byggja 160 íbúðir að lágmarki. 

Lausar íbúðarlóðir 

Um það bil 23 einbýlishúsalóðir voru í auglýsingu um áramót, þar af sjö í Hrísey. Sjö einbýlishúsalóðir 

að auki teljast byggingarhæfar en eru ekki í auglýsingu vegna endurskoðunar skipulags og 21 

einbýlishúsalóðir hafa verið skipulagðar í Hagahverfi og munu koma á markaðinn á næstunni.  

Engin raðhúsalóð var í auglýsingu um áramót, 18 raðhúsalóðir koma á markaðinn á næstu árum í 

Hagahverfi, í þessari tölu eru lóðir sem skilgreindar eru F/R, val um raðhús eða fjölbýli. 

Engin fjölbýlishúsalóð var í auglýsingu um áramótin, en 8 lóðir verða í næsta áfanga Hagahverfis. 

Þrettán atvinnuhúsalóðir voru í auglýsingu um áramót sem voru byggingarhæfar, fimm til viðbótar 

með fyrirvara um byggingarhæfi og fimmtán eru til skipulagðar en hafa hvorki verið auglýstar né 

gerðar byggingarhæfar. 

Sautján lóðir undir sumarhús voru í auglýsingu í Hrísey. 

Engin lóð er laus til úthlutunar í Grímsey enda er þar ekkert deiliskipulag í gildi. 

 

Yfirlit yfir byggingaframkvæmdir á árinu 2017 

Íbúðarhús 

Hafin var smíði 258 íbúða (104)+ árið 2017. Þar af voru einbýlishús 8 (1)+, 1 raðhús með 4 (10)+ 

íbúðum og 17 fjölbýlishús með 246 (93)+ íbúðum. 

Skráðar voru fullgerðar 177 (211)+ íbúðir á árinu þ.e.  4 (2)+ einbýlishús, 13 (8)+ íbúðir í raðhúsum og 

160 (201)+ íbúðir í fjölbýlishúsum. 

Í árslok voru fokheldar og lengra komnar í byggingu 92 (88)+ einbýlishús, 66 (64)+ íbúðir í raðhúsum 

og 234 (172)+ íbúðir í fjölbýlishúsum. 



Skemmra á veg komnar en fokheldar í byggingu voru í árslok 4 (4)+ einbýlishús, 4 (15)+ íbúðir í 

raðhúsum og 220 (196)+ íbúðir í fjölbýlishúsum. 

Hafnar framkvæmdir við íbúðabyggingar, bílgeymslur, sólskála, viðbyggingar o.fl. námu 23.684 m² 

(13.360) og 74.119 m3 (41.566). 

Annað húsnæði 

Hafnar framkvæmdir á árinu: Goðanes 14, geymsluhúsnæði; Frostagata 6a, viðbygging; Árstígur 2, 

viðbygging; Sjafnarnes 2, steypustöð; Ægisnes 3; starfsmannaaðstaða; Glerárvirkjun, stöðvarhús; 

Glerárvirkjun, stífla; Kaupvangsstræti 10-12, viðbygging; Árstígur 2, spennistöð; Gata sólarinnar 

1,3,5,7,9,11, frístundahús; Rangárvellir 2, hús 8; Strandgata 29, viðbygging gistihús; Draupnisgata 2 

viðbygging verslunarhús; Sjávargata 4, fóðursíló; Sjávargata 4, spennistöð; Eyrarlandstún SAK, 

viðbygging efstu hæð; 

Auk þessa hafa verið hafnar framkvæmdir við ýmsar smærri viðbyggingar og aðrar minni og stærri 

breytingar á eldri húsum. 

Tekið í notkun eða fullgert á árinu: 7 frístundahús við Holtaland; Tryggvabraut 12, viðbygging; 

Hólmatún 2, viðbygging skóli; Fjölnisgata 1a; Glerárgata 32, viðbygging; Goðanes 16, 

geymsluhúsnæði; 4 spennistöðvar Norðurorku; Gata sólarinnar 11, frístundahús; Árstígur 6, 

viðbygging;  

Önnur hús í byggingu á árinu: Eyrarlandstún Sak, viðbygging; Austurvegur 45, viðbygging 

frístundahús; Austurvegur 46, frístundahús; Gleráreyrar 1, Glerártorg;  

Hafnar framkvæmdir við annað húsnæði námu 23.684 m² (13.360) og 74.119 m3 (41.566). 

*Tölur í svigum eru frá árinu á undan. 

 


