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Aðalskipulag þetta var staðfest af umhverfisráðherra
þann _____________________________________

Aðalskipulag þetta var afgreitt af Skipulagsstofnun 
til staðfestingar umhverfisráðherra
þann __________________ 2011

Aðalskipulag Árborgar 2010 - 2030 sem auglýst hefur
verið samkvæmt 18 gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997 var samþykkt í bæjarstjórn Árborgar 
þann __________________ 2011

Aðalskipulag þetta er staðfest með fyrirvara um niðurstöður
mats á umhverfisáhrifum þeirra framkvæmda sem falla undir
ákvæði laga nr. 106/2000 m.s.br. 

Um mannvirkjagerð á jarðskjálftasvæðum gildir forstaðallinn 
EC-8 (ENV 1998) ásamt tilheyrandi þjóðarskjölum. Samkvæmt 
þjóðarskjali FS ENV 1998-1-1:1994 er Sveitarfélagið Árborg á 
hönnunarhraðasvæði 0,40 g, sbr. kafla 4.3.6.

Sjá  ennfremur  greinargerð  með  aðalskipulagsuppdráttum.


