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Dynjandisá

Hundafoss

Göngumannafoss

Bæjarfoss
(Sjóarfoss)

Hæstahjallafoss

Hrísvaðsfoss

Kvíslarfoss

(Strompur)
Strompgljúfrafoss

Yfirlitsmynd í mkv. 1:10.000

Deiliskipulag í mkv. 1:1000

Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008-2020

Deiliskipulag þetta var samþykkt af umhverfisnefnd
Ísafjarðarbæjar þann ________________________

Deiliskipulag þetta var auglýst frá ______til_______

Deiliskipulag þetta, sem fengið hefur meðferð samkv.
gr. 41 í lögum nr. 123/2010 var samþykkt í
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

þann_____________________________________

_________________________________________

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í

B-deild Stjórnartíðinda þann__________________

Breytingar: 22. apríl 2014 - heitum Hrísvaðsfoss og Kvíslarfoss víxlað, hliðarstígur milli Ú1 og Ú2 felldur út.

Ísafjarðarbær og Umhverfisstofnun - Dynjandi - náttúrvætti á Vestfjörðum - Deiliskipulag

S k ý r i n g a r :

Deiliskipulagsmörk Byggingarreitur, hámark

Hliðar göngusígur

Aðal göngustígur Núverandi byggingar

útsýnisstaður - pallur

Ný hús til skýringar

Ú4

Fráveita, hreinsivirki / rotþró

Ú1 Áningarstaður við Hrísvaðsfoss/Kvíslarfoss

Ú3 Áningarstaður neðan við Strompgljúfrafoss

Ú4 Áningarstaður til hliðar við Strompgljúfrafoss

Ú5 Áningarstaður til hliðar við Dynjanda

Útsýnis- og aningastaðar

- aðstaða f. hreyfihamlaða (m.a. umferð hjólastóla)

- spöng er skagar út fyrir klett, tilkomumikil sýn á Strompgljúfrafoss og árgil

Meðfylgjandi uppdrætti þessum fylgir greinargerð sem ber heitið
,,Deiliskipulag við DYNJANDA í Arnarfirði, GREINARGERÐ OG
SKIPULAGSSKILMÁLAR - dags. 19. des. 2013

- gróflega áætlað útlit og lega

Ú2 Áningarstaður við Göngumannafoss

- handrið við klettabrún og lítill útsýnispallur nær Dynjandisfoss. Efnisval, undirstöður úr stálbitum, gólf timbur- eða járnristar, létt öryggishandrið mót fossi.

- efnisval, pallgólf úr timbri eða járni og létt öryggishandrið

Ú2 Áningarstaður við Göngumannafoss - efnisval, núv. náttúrusteinar nýttir sem bekkir, pallgólf úr timbri eða járni

- efnisval, stálbiti, járnrist og létt öryggishandrið

hlaðin bekkur og fótstykki úr náttustein

- efnisval, pallgólf úr timbri eða járni og létt öryggishandrið

- efnisval, pallgólf úr náttúruhellum, hlaðin bekkur og undirstaða palls
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