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Sveitarstjórn Arnarneshrepps leggur til að aðalskipulagi Arnarneshrepps verði 

breytt Æ eftirfarandi hÆtt:

 

1  Frístundasvæði í landi Arnarness verði stækkað œr 5,3 ha í um 60  ha að 

beiðni landeigenda. Landið er að mestu rýrt mólendi með mýrardrögum, en vestasti 

hluti þess er ræktað land sem hefur verið lítið nýtt sem slíkt síðustu Ær. Gert 

er rÆð fyrir frekar stórum lóðum (0,5-1,5 ha), en fjöldi og stærð þeirra verður 

nÆnar Ækveðin í deiliskipulagi. Vegtenging að svæðinu er af heimreið að 

Arnarnesi sem tegist Ólafsfjarðarvegi nr. 82, sem er skammt vestan við svæðið.

 

Landnotkun svæðisins í gildandi aðalskipulagi er að hluta frístundabyggð, tœn og 

opin svæði til œtivistar, beitarlönd og skógrækt.

 

2  ÞÆ er einnig gert rÆð fyrir 0,7 ha reit í landi Arnarness skammt austan við 

íbœðarhœsið fyrir ferðaþjónustu tengda starfsemi fyrst og fremst smÆhýsi til 

gistingar.

 

Nœverandi landnotkun í gildandi aðalskipulagi er tœn.

 

SAMFÉLAG OG UMHVERFI

Það land sem tekið verður undir frístundabyggð í Arnarnesi hentar mjög vel til 

slíkra nota þar sem það er lØlegt beitarland og að mestu leyti óhæft til 

tœnræktar, en getur hentað nokkuð vel til skógræktar sem fer vel saman með 

frístundabyggð. Þannig hefur þessi breytta landnotkun bæði jÆkvæð Æhrif Æ 

samfØlag og umhverfið. Hefbundnum landbœnaði hefur verið hætt Æ jörðinni 

Arnarnesi.

 

FRAMSETNING

 

Breytingar eru settar fram í samræmi við upphaflegan uppdrÆtt , sem skannaður er 

inn og breytingar settar innÆ. Frístundasvæðið er sýnt í ljósgulum lit og 

verslun og þjónusta í skærgulum lit.
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