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Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2015-2030

Þéttbýlisuppdráttu, greingerð
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Tillaga að breytingu aðalskipulags

A3

TILLAGA AÐ BREYTINGU Á AÐALSKIPULAGI REYKJANESBÆJAR 2015-2030

Gerð er breyting á aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015 – 2030 sem samþykkt var

þann 19.07.2017, greinargerð og þéttbýlisuppdrætti.

FORSENDUR

Lóðirnar Klettatröð 6, 6a, 6b, 8 og 10 eru skv. gildandi aðalskipulagi innan athafnasvæðis (AT4).

Samkvæmt skipulagsreglugerð er athafnasvæði (AT) fyrir  starfsemi þar sem lítil hætta er á

mengun svo sem léttur iðnaður, hreinleg verkstæði, bílasölur og umboðs- og heildverslanir.

Núverandi byggingar eru flestar hannaðar sem þjónustubyggingar og hefur slík starfssemi auk

gististarfssemi verið starfsrækt á umræddum lóðum seinnustu ár, þar af leiðandi þykir ástæða að

skilgreina svæðið sem verslunar- og þjónustusvæði (VÞ) í samræmi við þróun á Klettatröð 6, 6a,

6b, 8 og 10.

Tillaga að breytingu felur í sér:

- Lóðirnar Klettatröð 6, 6a, 6b, 8 og 10 verði skilgreindar innan verslunar- og þjónustusvæðis (VÞ).

-Stærð AT4 fer úr 31,6ha í 27.9ha og verður skilgreint sem VÞ9 um 3.6ha á stærð.

Breyting á töflu 4.1 Athafnarsvæði: Tölulegar upplýsingar og áfangaskipting, bls. 24.

Þar sem nú stendur:

Athafnarsvæði   Stærð svæðis (ha) Núverandi byggingarmagn(m2)    Leyfilegt byggingarmagn            Áfangaskipting

AT4 ásbrú 31.6 38000 88000 2015-2030

kemur til með að standa:

Athafnarsvæði   Stærð svæðis (ha) Núverandi byggingarmagn(m2)    Leyfilegt byggingarmagn            Áfangaskipting

AT4 ásbrú 27.9 30600 76500 2015-2030

Breyting á Töflu 4.5 Verslunar- og þjónustusvæði: Tölulegar upplýsingar, bls. 29.

kemur til með að standa:

Athafnarsvæði   Stærð svæðis (ha) Núverandi byggingarmagn(m2)    Leyfilegt byggingarmagn            Áfangaskipting

VÞ9 ásbrú 4.1 7400 11500 2015-2030

Leyfilegt byggingarmagn helst óbreytt (76500+11500=88000), en færist milli svæða AT4 á VÞ9.

Breyting á kafla 4.5 Verslunar- og þjónustusvæði, bls. 29

kemur til með að standa:

VÞ9 Ásbrú.  Gert er ráð fyrir  verslunar-, þjónustu- og gististarfssemi. Gert er ráð fyrir allt að

fjögurra hæða byggð. Gæta skal sérstaklega að hæðartakmörkunum og hindrunarflötum vegna

flugbrauta á Keflavíkurflugvelli. Umhverfis svæðið er athafnasvæði með tilheyrandi kröfum sem um
slík svæði gilda, þ.m.t. hávaðakröfum. Lóðarhöfum innan þessa svæðis er ljóst að uppfylla þarf kröfur í
samræmi við reglugerðir, þ.m.t. hávaðakröfur, án þess að það hafi í för með sér takmarkanir umfram
það sem reglugerðir skilgreina á nærliggjandi athafnasvæði.

Þéttbýlisuppdráttur, afmörkun breytingasvæðis

GREINAGERÐ

Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2015-2030, samþykkt 19.07.2017, mkv. 1:7.500

Tillaga að breytingu, mkv. 1:7.500

KLETTATRÖÐ 6, 6a, 6b, 8 og 10, ÁSBRÚ

SKÝRINGAR:

Samþykkt og staðfesting Aðalskipulagsbreyting þessi sem auglýst hefur verið skv. 2.
mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í bæjarstjórn þann ____

2017.

 _______________

Aðalskipulagsbreyting þessi var staðfest af Skipulagsstofnun þann ____2017.
          _______________

Hnitakerfi:ISN93

Skýringarmynd 1, Klettatröð 10 -8 í dag
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