Gildandi deiliskipulagsuppdráttur
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Síðast breytt 27. maí 2016
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Aðalskipulag Akureyrar 2005-2018, Mkv. 1:20.000

Málsmeðferð
_________________________________________

N

Deiliskipulagsbreyting þessi hefur hlotið
málsmeðferð skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 og var grendarkynnt
frá_______________til_______________2017 og
samykkt í bæjarráði þann_______________2017.

Mkv: 1:1000
______________________________________

Tillaga að breyttum deiliskipulagsuppdrætti
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Bæjarstjóri Akureyrar
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Breytingin var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann.
_________________________

Aðalstræti 12b.
Núgildandi ákvæði:
Húsið er tvær hæðir og rishæð, auk kjallara undir austari helmingi gólfflatar. Hámarkshæð útveggja yfir uppgefinn gólfkóta er 5,6 m. Þakhæð má
mest vera 8,5 m yfir gólfkóta aðalhæðar. Þakform er mænisþak með mænisstefnuna meðfram Aðalstræti eða frá norðri til suðurs. Þakhalli verði
30o-40o. Í húsinu verði tvær íbúðir.
Í almennum skilmálum deiliskipulags Innbæjar er gerð krafa um tvö bílastæði fyrir hverja nýja íbúð.
8,5

Nýtingarlykill
_________________________________________
1042,5 m2

Breytt skipulag:
Húsið er tvær hæðir og rishæð, auk kjallara undir austari helmingi gólfﬂatar. Hámarkshæð útveggja yﬁr uppgeﬁnn gólfkóta er 5,6 m. Þakhæð
má mest vera 8,5 m yﬁr gólfkóta aðalhæðar. Þakform er mænisþak með mænisstefnuna meðfram Aðalstræti eða frá norðri til suðurs.
Þakhalli verði 30o-40o. Í húsinu verði fjórar íbúðir.
Gerð er krafa um eitt bílastæði á hverja íbúð. Komist sá fjöldi ekki fyrir innan lóðar skal greiða gjald í bílastæðasjóð Akureyrar í samræmi við
gildandi reglur Akureyrarbæjar hvað það varðar.
Skýringar:
Breytingarnar felast í því að íbúðum er fjölgað úr tveimur í fjórar. Þakhæð er leiðrétt frá gildandi deiliskipulagsuppdrætti Innbæjar til
samræmis við gildandi deiliskipulagsgreinargerð Innbæjar þar sem þakhæðin er tilgreind 8,5 m. Krafa deiliskipulags Innbæjar um tvö stæði
á hverja íbúð er í ósamræmi við kröfur um bílastæði annars staðar í bænum og því er hér gerð krafa um eitt bílastæði á hverja íbúð.
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