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Lýsing á deiliskipulagstillögu sbr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
Tillaga að deiliskipulagi í landi Steðja er

innan landbúnaðarlands, skv. samþykktu

Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-

2022. Tillaga deiliskipulags í landi Steðja

tekur til 6142 m² svæðis. Innan

svæðisins er skilgreind einn lóð með

fjórum útleiguhúsum til ferðaþjónustu.

Lóðin afmarkast í suðvestri, austri og

norðri af skjólbelti og að veginum Steðja

(5160). Á aðliggjandi landi eru engar

deiliskipulagsáætlanir í gildi. Aðkoma að

lóð verður um veginn Steðja (5160) sem

tengist Borgarfjarðarbraut (50). Húsin eru

þá þegar byggð, en hafa ekki fengið byggingarleyfi. Byggingarleyfi fæst ekki nema að húsin séu á

samþykktu deiliskipulagi, sem er enn fremur forsenda fyrir veitingu gistileyfis.

Fyrirhugað deiliskipulag og markmið
Á jörðinni er brugghúsið Steðji sem er

fjölskyldufyrirtæki. Þar hefur verið

framleiddur bjór undir nafninu Steðja frá

árinu 2012. Eigendur hafa áhuga á

frekari uppbyggingu á jörðinni og þá

sérstaklega gagnvart uppbyggingu á

ferðaþjónustu. Í brugghúsinu er

gestastofa þar sem gestir geta komið og

fengið að smakka afurðir brugghússins

og fengið leiðsögn um framleiðslu á bjór.

Með tilkomu útleiguhúsanna myndast

jákvæð samlegðaráhrif, þ.e. betri nýting

á starfsfólki og önnur hagræn áhrif.

Útleiguhúsin eru því góð og jákvæð

viðbót við þá þjónustu sem er nú þegar í

boði og mun styrkja núverandi starfsemi.

Hvert útleiguhús getur hýst þrjá gesti.

Hluti af sveitarfélagsuppdrætti úr Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022.

Borgarfjarðarbraut 50
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Tengsl tillögu við aðrar skipulagsáætlanir
Aðalskipulag
Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2022 var staðfest af ráðherra árið 2011. Í Aðalskipulagi er skilgreint að

hámarks heildarfjöldi íbúðar- og frístundahúsa sé sjö hús fyrir lögbýli sem er yfir 100 ha að stærð, þannig

að það séu fjögur frístundahús og þrjú íbúðarhús á jörðinni eða öfugt. Lögbýlið Steðji er yfir 100 ha að

stærð og er því deiliskipulagsáætlunin í samræmi við Aðalskipulagið.

Áhrif áætlunar á samfélag og umhverfi
Á sveitarfélagsuppdrætti aðalskipulags Borgarbyggðar 2010-2022 er skipulagssvæðið skilgreint sem gott

ræktanlegt land ásamt öllu bæjarstæði Steðja. Skipulagsvæðið er í nálægð við bæinn þar sem uppbygging

á jörðinni á sér stað. Eigendur hafa mikinn áhuga á frekari uppbyggingu og er ferðþjónusta ein af þeim.

Lóð útleiguhúsanna er innan við 3000 m² og er því ekki mikið rask á góðu ræktanlegu landi. Eigendur vilja

almennt ekki raska góðu ræktanlegu landi, því ein af framtíðarsýnum þeirra er að rækta sitt eigið bygg og

nýtta afurðina til bjórgerðar. Vegna mikillar nálægðar við bæinn hentar spildan betur til ferðaþjónustu en

til jarðræktar.

Áhrif á umhverfið er lítið og staðbundið þar sem um er að ræða einungis fjögur útleiguhús sem eru staðsett

á túni og eru falin skjólbelti. Jarðraski sem fylgir framkvæmdum hefur verið stillt í hóf eins og kostur var.

Samfélagsleg og hagræn áhrif verða jákvæð, þar sem uppbygging mun leiða af sér að gistinóttum og

störfum fjölgar í sveitarfélaginu.

Skipulagsferli, kynning og samráð
Lýsing á skipulagstillögu verður kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum í maí 2020. Hún

mun verða auglýst með áberandi hætti og verður jafnframt aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins

www.borgarbyggd.is og í ráðhúsi Borgarbyggðar. Hagsmunaaðilum verður gefinn kostur á að koma með

ábendingar á lýsingarferli. Enn fremur verður óskað umsagnar lýsingar deiliskipulags hjá eftirfarandi

stofnunum: Skipulagsstofnun, Slökkviliði Borgarbyggðar, Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, Minjastofnun

Íslands, Umhverfisstofnun, Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins (RML) og Vegagerðinni. Gert er ráð fyrir að

tillaga deiliskipulags útleiguhúsa í landi Steðja verði kynnt íbúum í júlí 2020 og samþykkt í sveitarstjórn til

auglýsingar í júlí/ágúst 2020. Að lokinni samþykkt skal sveitarstjórn senda tillöguna til umsagnar

Skipulagsstofnunar. Hafi Skipulagsstofnun ekki gert athugasemdir innan fjögurra vikna verður tillagan

auglýst sbr. 41. mgr. skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagið tekur gildi þegar staðfesting skipulagsins

hefur verið auglýst í B-deild Stjórnartíðinda og má reikna með að það verði í lok árs 2020.


