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Lýsing á tillögu að skipulagsbreytingu sbr. 30. gr. skipulagslaga nr.
123/2010
Þörf er á að breyta aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022, þ.e. stækka frístundabyggð (F45)

í landi Ytri-Skeljabrekku úr 25 ha í 44 ha og skilgreina tvö íbúðarsvæði (Í7 og Í8) fyrir þrjú

íbúðarhús innan frístundabyggðarinnar, með hliðsjón af núverandi landnotkun. Núverandi

byggð er hvorki í samræmi við gildandi aðalskipulag né deiliskipulag. Í gildandi

aðalskipulagsáætlun er skilgreind landnotkun á skipulagssvæðinu, frístundabyggð (F45) og

landbúnaður. Breyting verður gerð á skipulagsuppdrætti og greinargerð aðalskipulags.

Staðhættir
Frístundabyggðin er í norðurhlíðum Brekkufjalls með útsýni yfir ósa Andakílsár og í átt að

Snæfellsjökli. Skipulagssvæðið afmarkast af veghelgunarsvæði Borgarfjarðarbrautar (50) til

norðurs, til austurs af landamerkjum við Skiplæk, til suðurs af Brekkufjalli og til vesturs af

landamerkjum við Árdal. Aðkoma svæðisins er frá Borgarfjarðarbraut (50). Brekkufjall varpar

skugga á svæðið í nokkrar vikur á ári þegar sól er lægst á lofti. Vegna nálægðar við fjallið geta

einnig orðið snarpar vindhviður í ákveðnum vindáttum. Grjóthrun er á svæðinu. Svæðið er á

strandhjöllum sem urðu til við ísaldarlok og eru ein hæstu fjörumörk frá ísaldarlokum sem þekkt

eru á Íslandi. Þarna hafa fundist fornar skeljar og draga Skeljabrekkubæirnir nafn sitt af þeim.

Lóðarhafar hafa verið iðnir við að rækta upp melana.

Hluti af sveitarfélagsuppdrætti.
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Tengsl breytingarinnar við aðrar skipulagsáætlanir
Landsskipulagsstefna
Fyrirhugaðar breytingar samræmast Landsskipulagsstefnu 2015-2026. Í Landsskipulagsstefnu

segir að við skipulag frístundabyggðar skuli almennt miðað að afmörkuðum en samfelldum

frístundabyggðarsvæðum sem gefi kost á góðum tækifærum til útivistar, án þess að byggðin

skerði mikilvæg eða viðkvæm svæði. Byggðin í Ytri-Skeljabrekku samræmist þessu. Þar er

verið að fullnýta það svæði sem tekið hefur verið frá til frístundabyggðar.

Aðalskipulag
Í gildandi aðalskipulagi stendur að leggja skuli áherslu á að frístundahús séu staðsett í grennd

hvers annars og slík svæði skulu skipulögð í heild sinni. Með breytingu aðalskipulags er verið

að stuðla að þeim möguleika að leggja fram heildstætt deiliskipulag fyrir frístundabyggðina. Í

stefnu aðalskipulags er einnig farið fram á að meta skuli hættu á ofanflóðum þar sem talin er

hætta á grjóthruni og skriðum. Unnið hefur verið ofanflóðahættumat hjá Veðurstofu Íslands,

fyrir skipulagssvæðið: „Ofanflóðahættumat fyrir Ytri-Skeljabrekku“, dagsett 7.12.2018, Jón

Kristinn Helgason og Árni Hjartarson unnu matið.

Deiliskipulag
Í gildi er deiliskipulagsáætlun sem var samþykkt í sveitarstjórn

árið 1991. Gildandi deiliskipulag var unnið af Teiknistofu

Guðrúnar Jónsdóttur og um var að ræða fyrsta áfanga af

tveimur. Í fyrsta áfanga var gert ráð fyrir 16 frístundalóðum.

Uppbygging hófst á svæðinu árið 1991. Unnin voru drög að

öðrum áfanga sem öðlaðist aldrei gildi. Lagðir voru samt vegir

og úthlutaðar frístundalóðir í samræmi við annan áfanga. Þar

var um að ræða 32 frístundalóðir. Byggingarleyfi var einnig

veitt fyrir íbúðarhús á lóðunum Varmabrekku 6 og

Lækjarbrekku 1 og 3 á tímabilinu 2004 til 2007. Við gildistöku

nýs deiliskipulags frístundabyggðar og íbúðarbyggðar í landi

Ytri-Skeljabrekku verður deiliskipulag fyrsta áfanga fellt úr

gildi.

Samþykkt deiliskipulag. Svæði fyrir
sumarbústaðabyggð Ytri-Skeljabrekka.
Samþykkt 1. Ágúst 1990.
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Forsendur og rökstuðningur fyrir breytingartillögu
Gera þarf breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022

með hliðsjón af núverandi landnotkun í landi Ytri-Skeljabrekku. Í

gildi er deiliskipulag fyrir hluta svæðisins, þ.e. fyrsta áfanga, sem

tók gildi 1991. Það skipulag fellur úr gildi við gildistöku nýs

deiliskipulags sem auglýst verður samhliða breytingu

aðalskipulags. Frá samþykkt deiliskipulags fyrsta áfanga hefur

verið mikil uppbygging á svæðinu. Uppbygging hefur átt sér stað

á svæði sem fellur bæði undir fyrsta og annan áfanga, þrátt fyrir

að annar áfangi hafi í raun aldrei öðlast gildi. Búið er að stofna

48 lóðir og reisa fasteignir á 16 lóðum. Þar af eru þrjú hús skráð

til íbúðar. Breyta þarf afmörkun landnotkunarsvæðis F45, svo það

nái yfir núverandi frístundabyggð. Einnig þarf að bæta við tveimur

íbúðarsvæðum; Í7 sem nær yfir tvær lóðir (Lækjarbrekka 1 og 3)

og Í8 sem er ein lóð (Varmabrekka 6).

Í fyrirhuguðu deiliskipulagi er gert ráð fyrir 41 lóð þ.e. 38

frístundalóðir og 3 íbúðalóðir, auk opins útivistarsvæðis sem nær

frá Borgarfjarðarbraut að fjallsrótum Brekkufjalls.

Áhrif breytingar á samfélag og umhverfi
Gróðurþekja er gisin, en víða hefur farið fram uppgræðsla og skjólbeltaræktun og er gróður á

svæðinu í góðri sókn. Talið er að stækkun frístundabyggðar hafi staðbundin jákvæð

umhverfisáhrif því gróðurþekja muni aukast þar sem ræktun trjáa og runna er veruleg. Aukinn

gróður dregur úr vindi og getur því þegar fram líða stundir haft jákvæð áhrif á akandi umferð

um Borgarfjarðarbraut.

Skipulagsferli, kynning og samráð
Leitað verður umsagnar lýsingar breytingartillögu hjá eftirtöldum aðilum: Skipulagsstofnun,

Vegagerðinni, Minjastofnun Íslands, Slökkviliði Borgarbyggðar, Umhverfisstofnun, Veðurstofu

Íslands og Heilbrigðiseftirliti Vesturlands sbr. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 í

febrúar 2020. Lýsingin verður kynnt íbúum og öðrum hagsmunaaðilum í febrúar 2020 með

Skipulagssvæði fyrir breytingu.

Skipulagssvæði eftir breytingu.
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opnum degi. Lýsing breytingartillögu verður auglýst með áberandi hætti og hún jafnframt gerð

aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins www.borgarbyggd.is og í ráðhúsi Borgarbyggðar.

Gert er ráð fyrir að tillaga aðalskipulagsbreytingar verði kynnt íbúum og öðrum

hagsmunaaðilum í maí 2020 og sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga. Gera má ráð fyrir að

tillagan verði samþykkt til auglýsingar af sveitarstjórn í júlí/ágúst 2020. Að lokinni umfjöllun

sveitarstjórnar skal senda tillöguna til athugunar Skipulagsstofnunar. Hafi Skipulagsstofnun

ekki gert athugasemdir innan fjögurra vikna verður tillagan auglýst sbr. 31. gr. skipulagslaga.

Gert er ráð fyrir að tillagan verði auglýst í september 2020.




