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VESTURBYGGÐ
Breyting á  aðalskipulagi 2006 -2018, Bíldudalur-tímabundið íbúðarsvæði
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aðstöðunnar og að náið samráð verði við bæjarfélagið um útfærslu.

leggur áherslu á að vandað verði til verka við ásýnd og uppsetningu 

en vaktir í sláturhúsi eru áætlaðar frá 04:00 - 22:00.

þar sem starfsmennirnir hafa verið búsettir í öðrum þéttbýliskjörnum, 

Arnarlax vegna takmarkaðrar vetrarþjónustu Vegagerðarinnar, 

Ástæðan fyrir þessari ráðstöfun er að erfitt að manna vaktir í sláturhúsi 

byggðar.  

er að ræða, hefur lítil áhrif á aðra landnotkun og svæðið í eigu Vestur-

Um er að ræða óverulega breytingu þar sem um tímabundna ráðstöfun

tímabundnu ráðstöfunar. 

fyrir íbúðarbyggða á þessu svæði sem kemur þá í stað þessarar 

byggð en í endurskoðuðu aðalskipulagi sem nú er í vinnslu er gert ráð

til 3 ára eða þar til uppbygging er hafin á nýju svæði fyrir íbúðar-

Á svæðið er ætlunin að koma fyrir tímabundnu íbúðarhúsnæði

Vesturbyggðar. 

er innnan hættusvæðis vegna ofanflóða eða ekki í eigu 

Bíldudals vegna þess að stór hluti núgildandi íbúðarsvæðis

á landi þar sem mikill skortur er á íbúðarsvæðum innan 

framhjá golfvellinum. Um er að ræða tímabundna ráðstöfun

byggð við golf- og íþróttavöll með aðkomu frá Bíldudalsvegi 

Vesturbyggðar 2006 -2018. Skilgreint er nýtt svæði fyrir íbúðar-

Gerð er breyting á þéttbýlisuppdrætti Bíldudals í aðalskipulagi 

GREINARGERÐ

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Vesturbyggðar, dags. 13.11.2012.
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