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Lýsing á tillögu að skipulagsbreytingu sbr. 30. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010
Breyta á landnotkun á þéttbýlisuppdrætti Hvanneyrar í Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-

2022. Um er að ræða að breyta landnotkun landbúnað í þjónustustofnun, þannig að

þjónustustofnun Þ1 stækkar til austurs, þ.e. að opnu svæði O2. Núverandi stærð svæðis

þjónustustofnunar er 1,1 ha en verður 3 ha eftir breytingu. Einnig þarf að breyta nýtingarhlutfalli

þjónustustofnunar, nýtingarhlutfallið var 0,05 en verður 0,35.

Fyrirhugað er að reisa nýja Jarðræktarmiðstöð LBHÍ. Byggingin á að reisa suðaustan við

núverandi Bútæknishúss, á núverandi túnum, en ekki er verið að skerða gott ræktanalegt land.

Áætlað byggingarmagn Jarðræktarmiðstöðvar er frá 1000-1500 m², einnig er áætlað að reisa

tvö gróðurhús austan við jarðræktarmiðstöðvar, byggingarmagn hvers gróðurhúss verður um

1500 m² .

Rauði reiturinn sýnir fyrirhugaða stækkun á svæði þjónustustofnunar Þ1 á gildandi aðalskipulagi.
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Tillaga að breytingu í Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 – Skilgreind svæði í töflu
bls. 89 í greinargerð

LANDNÝTING STAÐSETNING OG LÝSING STÆRÐ
(HA)

NÝTINGARHLUTFALL
TILVÍSUN Í

ÞÉTTBÝLISUPPDRÁTT

Svæði fyrir

þjónustustofnanir

Túngata, Bútæknihús

og Jarðræktarmiðstöð

LBHÍ

3 0,35 Þ1

Nýtingarhlutfall í ofangreindri töflu fyrir svæði Þ1 lýsir nýtingu svæðisins í heild. Í ljósi þess

getur nýting einstakra lóða innan svæðisins verið meiri en uppgefið nýtingarhlutfall

aðalskipulags. Nýting lóða er skilgreind sérstaklega í deiliskipulagi, ýmist með nýtingarhlutfalli

eða hámarksbyggingarmagni.

Tengsl breytingarinnar við aðrar skipulagsáætlanir
Landsskipulagsstefna

Fyrirhuguð breyting aðalskipulags samræmist Landsskipulagsstefnu 2015-2026. Má þar helst

nefna að Landsskipulagsstefna leggur áherslu á að styðja og styrkja samfélag viðkomandi

Eftir breytingu, nýja jarðræktarmiðstöðin verður staðsett suðaustan við Bústæknihúsið.
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byggðarlags með því að beina vexti að þeim kjörnum sem fyrir eru, til að styrkja landbúnað og

aðra staðbundna landnýtingu eða atvinnustarfsemi. Einnig að skipulag byggðar stuðli að

sjálfbærri þróun þéttbýlisstaða með þéttri, samfelldri byggð, endurskipulagningu vannýttra

svæða og eflingu nær samfélags. Uppbygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis verði í samræmi

við þarfir samfélagsins á hverjum tíma og til framtíðar.

Fyrirhuguð breyting aðalskipulags felur þetta einmitt í sér.

Aðalskipulag

Samkvæmt gildandi Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 – 2022 nær breytingin einungis yfir tvo

landnotkunarreiti, þ.e. þjónustustofnun Þ1 og landbúnað.

Í skipulaginu er mörkuð sú stefna að Hvanneyri verði efld sem miðstöð menntunar og

rannsóknar, nýja jarðræktarmiðstöðin mun styrkja þá stefnu.

Landbúnaður er sýndur á samþykktum þéttbýlisuppdrætti Hvanneyrar í Aðalskipulagi

Borgarbyggðar, landbúnaður er land sem ekki flokkast undir aðra landnotkun. Grófflokkun

góðs ræktanlegs lands vegna fæðuöryggis liggur fyrir í aðalskipulagsáætlun, ekki er um að

ræða gott ræktanlegt land. Sveitarstjórn Borgabyggðar tekur ávörðun um hvort á að leyfa

Fyrir breytingu. Eftir breytingu.
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breytingu á landnotkun landbúnaðarlands í aðalskipulagsbreytingunni þar sem landbúnaður

hefur ekki verið flokkað í sveitarfélaginu, þó fyrir liggi í aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022

að land sé skipt í gott ræktanlegt land og landbúnaðarland sbr. 5. gr. jarðalaga nr. 81/2004.

Fyrirhuguð jarðræktarmiðstöð er innan svæðis sem skilgreint sem friðlýst svæði NF2 á

þéttbýlisuppdrættinum. Svæðið var friðlýst sem búsvæði, blesgæsar, fyrst Hvanneyrarjörðin öll

árið 2002 en árið 2011 var svæðið stækkað og fékk nafnið Andakíll. Friðlandið er nú eitt af sex

Ramsar-svæðum á Íslandi. Það svæði sem hér er til umfjöllunar nær yfir allan ós Andakílsár.

Markmið friðlýsingarinnar er að vernda búsvæði fyrir blesgæsir og þar með tryggja grænlensku

blesgæsinni athvarf á Íslandi, en Hvanneyrarland er einn af mikilvægustu viðkomustöðum

blesgæsa hér á landi. Fyrirhuguð breyting mun ekki hafa áhrif á búsvæði blesgæsar.

Deiliskipulag

Engin deiliskipulagsáætlun er í gildi á svæðinu eða við fyrirhugaðri breytingu.

Forsendur og rökstuðningur fyrir breytingartillögu
Gera þarf breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 vegna fyrirhugaðrar

jarðræktarmiðstöðvar Landbúnaðarháskóla Íslands.

Árið 2018 var Jarðræktarmiðstöð LBHÍ flutt frá Korpulandi í Reykjavík til Hvanneyrar, þar sem

hægt var að stórauka jarðræktartilraunir og nýta landsvæðið á Hvanneyrir undir rannsóknir. Á

Hvanneyri hafa verið stundaðar jarðræktartilraunir undarfarna áratugi en eftir að

jarðræktarmiðstöðin var flutt á Hvanneyri var sú starfssemi stórefld. Núverandi

jarðræktarmiðstöð er staðsett í gömlu Bút á Hvanneyrartorfunni en með nýrri byggingu verður

hægt að halda áfram að efla starfsemina í jarðræktarrannsóknum.

Áhrif breytingar á samfélag og umhverfi
Breytingin hefur jákvæð áhrif á þróun starfsemi Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri, þar sem

fyrirhuguð jarðræktarmiðstöð mun styrkja stöðu hans. Rekstur nýrrar jarðræktarmiðstöðvar

hefur jákvæð hagræn og félagsleg áhrif á samfélagið þar sem hún leiðir af sér fjölgun starfa

innan sveitarfélagsins. Uppbyggingin mun vera mikilvæg viðbót við núverandi starfsemi

Landbúnaðarháskólans. Breytingin mun ekki hafa neikvæð áhrif á náttúrufar í nágrenninu svo

sem menningarminjar, gróðurfar, dýralíf eða jarðminjar
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Skipulagsferli, kynning og samráð
Leitað verður umsagnar lýsingar breytingartillögu hjá eftirtöldum aðilum: Skipulagsstofnun,

Vegagerðinni, Umhverfisstofnun, Minjastofnun Íslands og Heilbrigðiseftirliti Vesturlands í

nóvember 2021. Gera má ráð fyrir að lýsingin verði kynnt íbúum og öðrum hagsmunaaðilum í

nóvember 2021. Aðalskipulagsbreyting fyrir Jarðræktarmiðstöð á Hvanneyri verði svo lögð

fram og kynnt íbúum í desember 2021. Gera má ráð fyrir að tillagan verði tekin til afgreiðslu

sveitarstjórnar í janúar 2022. Að lokinni umfjöllun sveitarstjórnar skal senda tillöguna til

umsagnar Skipulagsstofnunar. Hafi Skipulagsstofnun ekki gert athugasemdir innan fjögurra

vikna verður tillagan auglýst sbr. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Reikna má með

að tillagan verði auglýst í febrúar/mars 2022.


