Innbærinn - deiliskipulag
Breyting á deiliskipulagi, Hafnarstræti 26 og 32.
Breyting á deiliskipulagi fellst í eftirfarandi:
Niðurrif byggingar
· Heimilt er niðurrif á núverandi byggingu á lóð við Hafnarstræti 26 og felldur er burt byggingarreitur núverandi byggingar.

Nýjar byggingar og skilmálar

HLUTI AÐALSKIPULAGS AKUREYRAR 2005-2018

Fjölbýlishús (A)

SKÝRINGAR

· Á lóðinni við Hafnarstræti 26 eru skilgreindir þrír nýir byggingarreitir fyrir fjölbýlishús og innan hvers byggingarreits er heimilt

að byggja eitt fjölbýlishús á tveimur hæðum ásamt risi. Fjöldi íbúða í hverju húsi verður 12 og er því heildarfjöldi íbúða í
húsunum þremur alls 36.
MÖRK DEILISKIPULAGSBREYTINGAR

Byggingar fyrir fjölbýlishús skulu vera með mænisþaki með mænisstefnu samsíða Hafnarstræti. Mænishæð skal vera að
hámarki 11,0 m frá gólfkóta jarðhæðar og hámarkshæð útveggja skal vera 7,5 m frá gólfkóta jarðhæðar. Þakhalli skal vera
25°-30°.
Heimilt er að hafa kvisti á byggingum sem skulu vera að hámarki 50% af heildarlengd hverrar byggingar. Kvistir skulu vera með
mænisþaki og þakhalli skal vera 25°-35°.
Útigeymslur (B)
· Á lóðinni við Hafnarstræti 26 eru skilgreindir þrír nýir byggingarreitir fyrir útigeymslur sem ætlaðar eru fyrir hjól og vagna.
· Byggingar fyrir útigeymslur skulu vera með mænisþaki og skal mænishæð vera að hámarki 4,0 m frá gólfkóta og hámarkshæð

útveggja skal vera 3,0 m frá gólfkóta. Þakhalli skal vera 25°-30°.
· Hver útgeymsla skal að hámarki vera 15 m2.

Annað
Nýtingarhlutfall lóðarinnar hækkar úr 0,343 í 0,994 og verður því hámarks byggingarmagn innan lóðarinnar 3.061 m2 með
útgeymslum.
· Lóðarhafi skal uppfylla kröfur um hljóðvarnir vegna umferðarhávaða frá Drottningarbraut.
· Staðsetning bygginga innan byggingarreita er frjáls. Svalir, stigar, stigapallar og skyggni mega, þar sem aðstæður leyfa, ná allt

að 2,0 metra út fyrir húshlið og 2,0 metra út fyrir byggingarreit.
Bílastæði

GILDANDI DEILISKIPULAG, ÖÐLAÐIST GILDI 30.10.2012, M.S.BR.

· Skv. gildandi deiliskipulagi er krafa um 2 bílastæði fyrir hverja íbúð í nýbyggingum á skipulagssvæðinu.
· Sú breyting er gerð að krafa er um 1,25 bílastæði fyrir hverja íbúð við Hafnarstræti 26 og því alls 45 bílastæði fyrir íbúðirnar 36.
· Á lóðinni við Hafnarstræti 26 eru fyrir 30 bílastæði. Alls er gert ráð fyrir 45 bílastæðum fyrir fjölbýlishúsin þrjú og af þeim verða

19 bílastæði innan lóðar við Hafnarstræti 26, þar af þrjú fyrir hreyfihamlaða. 16 bílastæði verða staðsett innan lóðar með
aðgengi beint frá Hafnarstræti en 3 bílastæði verða staðsett nyrst á lóðinni. Aðkoma að þeim bílastæðum verður um
bílastæðalóðina við Hafnarstræti 32 og er sú kvöð sett á lóðina að gegnumakstur og aðkoma er um lóðina að bílastæðunum
þremur innan lóðar við Hafnarstræti 26.
· 26 bílastæði eru staðsett utan lóðar sem er í samræmi við reglur Akureyrarbæjar.
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· Sú breyting er gerð að aðeins verður ein aðkoma akandi umferðar inn á bílastæði innan lóðarinnar frá Hafnarstræti í stað

tveggja áður. Syðri aðkomuleiðin fellur burt og í stað hennar bætast við 5 almenn bílastæði meðfram Hafnarstræti og fjölgar
þeim því úr 15 í 20.
Fyrir utan breytingar þessar gildir áfram greinargerð deiliskipulags sem öðlaðist gildi 30.10.2012, m.s.br.
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DEILISKIPULAGSBREYTING ÞESSI SEM FENGIÐ HEFUR MÁLSMEÐFERÐ
SKV. 1. MGR. 43. GR. SKIPULAGSLAGA NR. 123/2010
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