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Íbúðarbyggð í landi Glæsibæjar, Hörgársveit – tillaga að aðalskipulagsbreytingu og 
deiliskipulagi 

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Hörgársveitar 2012-2024 vegna íbúðarsvæðis í landi 
Glæsibæjar. 

Sveitarstjórn Hörgársveitar samþykkti á fundi sínum þann 27. febrúar 2020 að auglýsa 
tillögu að deiliskipulagi íbúðarsvæðis ÍB2 í landi Glæsibæjar skv. 1. mgr. 31. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felst í að nýtt íbúðarsvæði (ÍB2) er skilgreint í landi 
Glæsibæjar á svæði sem í dag er skilgreint sem skógræktar- og landgræðslusvæði. Alls 
verða 18 íbúðarlóðir á íbúðarsvæðinu og er aðkoma að svæðinu af Dagverðareyrarvegi. 
Skipulagsuppdráttur og greinargerð mun liggja frammi á sveitarskrifstofu Hörgársveitar í 
Þelamerkurskóla milli 10. mars og 21. apríl 2020 og hjá Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b í 
Reykjavík. Tillagan er einnig aðgengileg á heimasíðu Hörgársveitar, horgarsveit.is. Þeim 
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
breytingartillöguna til þriðjudagsins 21. apríl 2020. Athugasemdir skulu vera skriflegar og 
skulu berast á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9 
Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á netfangið sbe@sbe.is. 

Tillaga að deiliskipulagi íbúðarsvæðis ÍB2 í landi Glæsibæjar, Hörgársveit. 

Sveitarstjórn Hörgársveitar samþykkti á fundi sínum þann 27. febrúar 2020 að auglýsa 
tillögu að deiliskipulagi íbúðarsvæðis ÍB2 í landi Glæsibæjar skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Í skipulagstillögunni felst heimild til byggingar 18 einbýlishúsa 
ásamt gatnagerð og veitumannvirkjum á skipulagssvæðinu. Tillagan liggur frammi á 
sveitarskrifstofu Hörgársveitar milli 10. mars og 21. apríl 2020 og er einnig aðgengileg á 
heimasíðu Hörgársveitar, horgarsveit.is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér 
með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna til þriðjudagsins 21. apríl 2020. 
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og 
byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á 
netfangið sbe@sbe.is. 
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