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1. INNGANGUR 

1.1 STAÐHÆTTIR OG MANNVIRKI  

Innan þéttbýlisins á Djúpavogi liggur gatan Víkurland meðfram ströndinni allt frá 

Djúpavogshöfn í austri, fyrir botn Ytri-Gleðivíkur og yfir Svalbarðstanga. Vestan Svalbarðstanga 

kvíslast hún með þeim hætti að annar leggurinn sveigir inn til lands í suðvestur og svo til 

vesturs uns hann tengist Hringvegi um 700 m vestan við fyrrgreind gatnamót, sé miðað við 

beina loftlínu.   Hinn leggurinn fer fyrir botn Innri-Gleðivíkur og sveigir með hafnarkantinum 

út til norðurs með víkinni vestanverðri, allt að hafnarmannvirkjum er standa við hana 

utanverða.  

Við botn Innri-Gleðivíkur er land nokkuð flatt en tekur svo að rísa til suðurs en út með víkinni 

að vestanverðu rís bergangur sem teygir sig í sjó fram og setja klettar er snúa að víkinni svip 

sinn á svæðið. Uppi á klettum er land prýðilega gróið, og þar að finna bæði mosamóa-, 

grasmóa- og lyngmóavist á láglendi1. Um 6.000 m2 spilda hefur verið höggvin í bergganginn, 

við svokallaða Háukletta, þar sem til eitt sinn stóð til að reisa mannvirki tengd hafnsækinni 

starfsemi. Er svæðið nú nýtt sem geymslusvæði en til að draga úr sjónrænum áhrifum þess, 

hefur opi þess verið að mestu lokað með jarðvegsmön. 

Auk fyrrnefndra hafnarmannvirkja sem reist voru um síðustu aldamót, standa við botn Innri-

Gleðivíkur sunnan við götuna, um 3.400 m2 mannvirki sem reist voru í þágu hafnsækinnar 

starfsemi.   

 
1 Vistgerðarkort Náttúrufræðistofnunar Íslands: https://vistgerdakort.ni.is/ 

 
Mynd 1. Innri-Gleðivík. (Mynd: Loftmyndir ehf). 
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Mynd 2. Horft til vesturs frá botni Innri-Gleðivíkur. (Mynd: ja.is.)  

 

 
Mynd 3. Horft til norðvesturs yfir Innri-Gleðivík. (Mynd: Páll Jakob Líndal) 

 

 
Mynd 4. Horft til suðurs eftir hafnarkantinum. Jarðvegsmönin liggur frá hægri og inn á miðja mynd og 

innkeyrsla inn á geymslusvæði lengst til hægri. (Mynd: Páll Jakob Líndal). 

 

 
Mynd 5. Horft frá bryggju til vesturs á enda berggangsins/Háukletta. Innkeyrsla á geymslusvæði vinstra megin 

við miðja mynd.  (Mynd: Páll Jakob Líndal). 
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1.2 SAGA OG FORNLEIFAR 

Saga svæðisins tekur mið af því nálægð þess við sjó og allhentugu bátalægi. Samkvæmt 

fornleifaskráningu2 eru tvær gamlar innsiglingavörður utarlega á Háuklettum, norðan við 

geymslusvæðið (SM-233:238; SM-233-240) og á milli þeirra er grjóthleðsla kringum staur sem 

sagaður hefur verið niður (SM-233-239). Vestan við botn víkurinnar er tóft sem ekki er vitað 

hvaða hlutverki gengdi, Antoníusargarður (SM-233:242), gerði sem að líkindum afmarkaði 

kálgarð og ummerki um kartöflukofa. Skammt ofan kálgarðsins er Fransmannsleiði, legstaður 

fransks sjómanns (sjá nánar á korti 1). Þá má nefna að þau mannvirki sem standa við botn 

víkurinnar voru reist á tímabilinu 1964 – 2003 (sjá kort 2).  

 

1.3 FERÐAMENNSKA OG EGGIN Í GLEÐIVÍK 

Samfara miklum vexti í ferðaþjónustu á landsvísu 

á undanförnum árum hefur ferðamönnum í 

Djúpavogshreppi fjölgað3, 4.  

Þá hefur Djúpivogur verið viðkomustaður 

skemmtiferðaskipa um margra ára skeið og hafa 

ferðamenn komið að landi í Innri-Gleðivík.  

Við hafnarkantinn vestan Innri-Gleðivíkur 

stendur útilistaverkið Eggin í Gleðivík eftir Sigurð 

Guðmundsson. Verkið samanstendur af 

eftirmyndum eggja 34 varpfugla sem verpa 

 
2 Kristborg Þórsdóttir (2018). Aðalskráning fornleifa á Djúpavogi: Þéttbýli. Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands 
ses (FS671-16302). 
3 Sjá vef Ferðamálastofu: https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-
ferdamanna/heildarfjoldierlendra-ferdamanna 
4 https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/talnaefni/ferdatjonusta-i-
tolum/2019/des/desember-2019.pdf. 

 
Kort 1. Fornleifaskráning fyrir Borgarland frá 2018.  

 

 
Kort 2. Aldur húsa við Innri-Gleðivík. Tekið úr tillögu að 

verndarsvæði í byggð á Djúpavogi frá 2017. 

 
Mynd 6. Eggin í Gleðivík. (Mynd: 

www.djupivogur.is)  
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innan marka sveitarfélagsins og standa þau á steyptum stöplum sem áður héldu uppi 

löndunarröri frá viðlegukanti hafnar yst í víkinni að mannvirkjum fyrir botni hennar, alls um 

220 m vegalengd. Listaverkið var vígt í ágúst 2009 og er eitt helsta aðdráttarafl ferðamanna á 

Djúpavogi5, 6.  

Af þeim ástæðum sem raktar eru hér að ofan hefur umferð ferðamanna um 

hafnarmannmannvirki á svæðinu verið umtalsverð, en engar haldbærar talningar liggja þó fyrir 

í þeim efnum. 

1.4 AFMÖRKUN 

SKIPULAGSSVÆÐIS 

Þessi deiliskipulagstillaga 

nær til þess svæðis sem 

hér eftir er skilgreint er 

sem athafnasvæði við 

Háukletta og ná mörk þess 

lítið eitt út fyrir núverandi 

geymslusvæði sem og yfir 

jarðvegsmön sem skilur að 

geymslusvæði og hafnar-

kant, samtals um einn ha 

að flatarmáli.  

 

 

  

 
5 Sjá heimasíðu Djúpavogshrepps: https://djupivogur.is/Mannlif/Menning/Eggin-i-Gledivik/ 
6 Sjá t.d. Vísir.is 13. september 2015: https://www.visir.is/g/2015984259d 

 
Kort 3. Afmörkun deiliskipulagssvæðis. 

 

 
Mynd 7. Horft til norðurs yfir deiliskipulagssvæði. (Mynd: Páll Jakob Líndal). 
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1.5 SKIPULAGSLEG STAÐA 

1.5.1 LANDSSKIPULAG 

Í Landsskipulagsstefnu 2015-2016 segir að skipulag byggðar í þéttbýli eigi að stuðla að 

sjálfbærri þróun þéttbýlisstaða með þéttri, samfelldri byggð. Lögð er áhersla á gæði hins 

byggða umhverfis og að dregnir séu fram þættir sem almennt geta stuðlað að eftirsóknarverðu 

nærumhverfi. Lögð er áhersla á að sjónræn áhrif byggðar rýri sem minnst hlut náttúrunnar 

þegar unnið er í lítt snortinni náttúru og landslagi. Leggja skal áherslu á samþætta stefnu um 

byggð og samgöngur með áherslu á greiðar, öruggar og vistvænar samgöngur og fjölbreytta 

ferðamáta.  

 

1.5.2 AÐALSKIPULAG 

Í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020 er athafnasvæði skilgreint við vestanverða Innri-

Gleðivík rétt austan marka hafnarsvæðis. Í leiðarljósi aðalskipulags7 segir að stefnt sé eftir 

fremsta megni, að tryggja þeim sem búa eða dvelja í sveitarfélaginu til lengri eða skemmri 

tíma, örugg og áhugaverð búsetuskilyrði. Þá segir í meginmarkmiðum skipulagsins8 að stefnt 

skuli að því að styðja við og auka fjölbreytta en hreinlega atvinnustarfsemi. Ennfremur segir 

að stefnt skuli að auknum vexti og viðgangi hafnsækinnar starfsemi á Djúpavogi. Í kafla um 

athafnasvæði9 segir að í aðalskipulagi sé tekin sú stefna að athafnastarfsemi byggist upp í Innri-

Gleðivík. Í breytingu á aðalskipulagi10 var svæðið stækkað um 4.400 m2 til að mæta betur 

þörfum uppbyggingar á svæðinu.  

 

  
Kort 4. Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008 – 2020.  

Rauður hringur er dreginn utan um deiliskipulagssvæði. 

 
7 Sjá kafla 1.2.2 
8 Sjá kafla 1.2.3 
9 Sjá kafla 5.5 í greinargerð skipulagsins. 
10 Tillaga að breytingu á aðalskipulagi dags. 24. ágúst 2020. 
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1.5.3 DEILISKIPULAG 

Ekkert deiliskipulag er í gildi á svæðinu.  

 

1.5.4 CITTASLOW 

Djúpavogshreppur er aðili að Cittaslow-hreyfingunni. Meginstefna hreyfingarinnar er að 

tryggja velsæld, mannvænt umhverfi og sjálfbæra þróun, þar sem lögð er áhersla á fjölbreytni, 

vitund, sérstöðu og vernd. Þó stefnan sé ekki lögformleg stefna, þá er hún engu að síður afar 

mikilvæg í allri stefnumótun innan sveitarfélagins. 

 

2. UMHVERFISÁHRIF 

Deiliskipulagið fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

Ekki er talið að deiliskipulagið hafi í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif eða kalli á 

samanburð milli kosta. Rík áhersla er lögð á að allar framkvæmdir falli vel að landi, að klettum 

verði ekki raskað og að umhverfisraski sé haldið í lágmarki. 

 

3. VIÐFANGSEFNI OG ÁHERSLUR DEILISKIPULAGS 

Í deiliskipulagi þessu er gert ráð fyrir uppbyggingu athafnahúsnæðis, afmörkun lóðar og 

byggingareits, gerð grein fyrir aðkomuleiðum, bílastæðum, veitum og sorpmálum. 

Viðfangsefni deiliskipulagsins er því að gera tillögu að staðsetningu og stærð lóðar og 

byggingarreits, staðsetningu og stærð bílastæða, staðsetningu vinnusvæða, hvernig standa 

skuli að mótun umhverfis og setja fram skilmála um húsagerð og –stærðir. Megináherslur 

skipulagsins eru að uppbygging falli eins vel að ásýnd svæðisins og kostur er, og rýri ekki 

staðhætti, landslag og menningarminjar. Lögð er sérstök áhersla á að allur frágangur að 

framkvæmdum loknum sé vandaður. 

 

 
Mynd 8. Horft til austurs yfir skipulagssvæðið. (Mynd: Páll Jakob Líndal.) 
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4. SKIPULAGS- OG BYGGINGARSKILMÁLAR 

Deiliskipulagið tekur yfir 1 ha svæði við Háukletta við vestanverða Innri-Gleðivík. Land innan 

skipulagssvæðisins er skilgreint sem athafnasvæði  og óbyggt svæði. Hér á eftir er lýst 

skilmálum þeim sem gilda um byggingar og framkvæmdir í tengslum við deiliskipulag þetta. 

4.1 ALMENNIR SKILMÁLAR: 

Lóð: Afmörkuð er 7.224 m2 lóð í samræmi við afmörkun á deiliskipulagsuppdrætti. Hæðarkóti 

lóðar skal vera sem næstur hæðarkóta götunnar Víkurlands þar sem hún fylgir hafnarkanti út 

með Innri-Gleðivík að vestanverðu. 

Byggingarreitur: Afmarkaður er 3.266 m2 byggingareitur í samræmi við afmörkun á 

deiliskipulagsuppdrætti. 

Staðsetning bygginga: Byggingar skulu alfarið standa innan byggingareits lóðar.  

Húsagerð: Innan byggingarreits er heimilt að reisa athafnahús sem er allt að 2.500 m2 að 

grunnfleti. Hámarksþakhæð bygginga frá hæðarkóta lóðar eru 10 m. Samræma skal efnisáferð, 

litaval og útlit allra mannvirkja innan sama byggingareits. Jarðlitur skal notaður á klæðningar 

útveggja. Gera skal grein fyrir litavali á aðaluppdráttum. Leitast skal eftir að fella byggingar 

sem allra best að lóð og nánasta umhverfi.  

Nýtingarhlutfall: Nýtingarhlutfall lóðar miðast við 0,35. Ef sett er milligólf í hús má 

nýtingarhlutfallið hækka sem því nemur í allt að 0,5. 

Sorpgeymslur/-skýli: Sorpgeymslur/-skýli skulu vera innan lóðar, ganga skal snyrtilega frá þeim 

og staðsetja þannig að lítið beri á þeim. Svæði fyrir sorpgeymslur/-skýli skal sýna á 

aðaluppdráttum. Sorpgeymslur/-skýli skulu vera í samræmi við þá starfsemi sem fram fer á 

viðkomandi lóð, sbr. ákvæði byggingareglugerðar. 

Frágangur lóðar og bílastæði: Leggja skal áherslu á snyrtilegan frágang innan lóðar. 

 

4.1.1 MÆLI- OG HÆÐARBLÖÐ 

Mæli- og hæðarblöð skal vinna á grundvelli þessa deiliskipulags. Á mæliblöðum skal sýna 

stæðir lóða, lóðarmörk, byggingarreiti, fjölda bílastæða, fornminjar ef slíkt á við og skýra frá 

kvöðum.  

Hæðarblöð skulu sýna gangstéttarhæðir og götuhæðir við lóðarmörk, lóðarhæðir á 

baklóðarmörkum og hæðartölur fyrir gólfhæð þess hluta byggingar sem snýr að götu. 

 

4.1.2 ÁKVÆÐI LAGA OG REGLUGERÐA 

Um byggingar gilda öll ákvæði laga og reglugerða sem við eiga s.s. byggingar- og skipulagslög, 

byggingarreglugerðir, skipulagsreglugerðir, reglugerðir um brunavarnir og brunamál. 

Uppdrætti vegna þeirra skal leggja fyrir byggingarfulltrúa Djúpavogshrepps. Aðaluppdrættir 

skulu vera í samræmi við gildandi byggingarreglugerð og deiliskipulagsskilmála. 

 

4.2 AÐKOMA 

Aðkoma að svæðinu er um þann hluta Víkurlands er fer um Innri-Gleðivík og út með 

hafnarkanti. 
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4.3 FORNLEIFAR 

Líkt og rakið er í 1. kafla eru engar skráðar fornleifar innan skilgreinds skipulagssvæðis. Finnist 

áður ókunnar fornminjar við nánari útfærslu einstakra þátta deiliskipulagsins og/eða við 

framkvæmdir verði Minjastofnun tilkynnt um slíkt sbr. lög um menningarminjar nr. 80/2012.  

Helgunarsvæði fornleifa er 15 m. 

4.4 VEITUR 

4.4.1 FRÁVEITA 

Tveir möguleikar eru fyrir hendi varðandi fráveitu.  

1. Tengja fráveitu við útrás í botni Innri-Gleðivíkur niður undan Víkurlandi 6, eins og sýnt 

er á deiliskipulagsuppdrætti. Frekari útfærsla biði svo ákvörðunar um hvort útrás 

verður sameinuð fyrir Innri- og Ytri-Gleðivík eða hvort útrás verður í hvorri víkinni fyrir 

sig. 

2. Setja hreinsibúnað og væntanlega lyftibrunn. Þá gæti útrás verið á samastað og útrás 

regnvatns er sýnd. 

 

4.4.2 AÐRAR VEITUR 

Gert er ráð fyrir lagnaleiðum í götum og tengingum við allar helstu stofnlagnir. Nánari 

útfærsla fer fram við nánari hönnun einstakra þátta skipulagsins. 

 

5. KYNNING OG SAMRÁÐSAÐILAR 

Í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var ekki tekin saman lýsing á 

skipulagsverkefninu enda liggja allar meginforsendur þess fyrir í Aðalskipulagi 

Djúpavogshrepps 2008-2020 og breytingu á aðalskipulagi dags. 24. ágúst 2020, sem nú er 

vinnslu. Á fundi 10. september 2020 samþykkti sveitarstjórn að kynna tillögu að deiliskipulagi 

vegna uppbyggingar athafnasvæðis við Háukletta við Innri-Gleðivík. 


