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Lýsing á deiliskipulagstillögu sbr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar er innan frístundasvæði F62, í landi Munaðarness, skv.

samþykktu Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022. Tillaga deiliskipulags er norðvestan við Hringveg (1)

og í grennd við frístundabyggð Jötnagarðsáss og Litlaáss. Skipulagssvæðið tekur til 3,6 ha svæðis. Innan

svæðisins eru skilgreindar fimm frístundalóðir, fjórar lóðir eru 5000 m² og ein lóð er 7000 m². Landið hallar

til suðausturs, í átt að Hringvegi. Landið er vaxið birkikjarri.

Í austri afmarkast svæðið af veginum Jötnagarðsási og Litlaási, á móti suðri af óröskuðu kjarri vöxnu

svæði og frístundalóðinni Litlaási 1, á móti vestri af óröskuðu kjarri vöxnu svæði, á móti norðri af

frístundalóðunum Jötnagarðsási 63 og 62 og óröskuðu kjarri vöxnu svæði en í nálægð við lóðina

Jötnagarðsás 51. Þegar hefur verið samþykkt deiliskipulagsáætlun sem er norðan og sunnan við

skipulagssvæðið. Aðkoma að lóðum verður um nýjan veg sem nefnist Kotstekksás sem tengist

Jötnagarðsás og þaðan inn á Hringveg (1). Lóðirnar eru um 300 m frá Hringveginum. Flestir innviðir eru

til staðar, einungis þarf að leggja 97 m langan aðkomuveg að lóðunum. Fornleifaskráning hefur ekki verið

unnin fyrir svæðið, neysluvatn og hitaveita er á vegum Veitna ohf.

Fyrirhugað deiliskipulag og markmið
Landeigandi vill halda áfram uppbyggingu sem staðið hefur yfir í áratugi og nýta þannig þá auðlind sem

landið er í sjálfum sér og fylgja línum sem lagðar eru í Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022. Skipulagið

er ætlað að skapa ramma utan um heildstæða frístundabyggð fimm lóða og að landnýting sé eins

Hluti af sveitarfélagsuppdrætti úr Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022.
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hagkvæm og kostur er, sem lýsir sér í því að leggja þurfi einungis 97 m langan veg, þ.e.  Kotstekksás fyrir

5 lóðir.

Tengsl tillögu við aðrar skipulagsáætlanir
Ekkert gildandi deiliskipulag er fyrir svæðið. Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2022 var staðfest af

umhverfisráðherra 2011. Í aðalskipulagi er skilgreint 198 ha svæði til frístundabyggðar (F62) í landi

Munaðarness. Í stefnu aðalskipulags er kveðið á um að á nýjum svæðum verði lóðir ekki minni en 3.300

Tillaga deiliskipulags.
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m² og þéttleiki byggðar í nýjum frístundabyggðum sé að hámarki þrjú hús á hvern hektara. Gera skal ráð

fyrir að 25% lands skipulagðar frístundabyggðar sé opið svæði til sérstakra nota og vegstæði.

Samkvæmt aðalskipulagi eru birkiskógar og -kjarr undir hverfisvernd. Skipulagssvæðið er innan

hverfisverndar birkiskógar. Í aðalskipulagi er lögð sérstök áhersla á að vistkerfi og ásýnd þeirra verði fyrir

minnstri röskun. Lögð er áhersla á í tillögu deiliskipulags að á framkvæmdatíma skuli haga framkvæmdum

þannig að birkikjarr raskist sem minnst. Byggingarreitir verða einnig staðsettir með tilliti til gróðurfars, þ.e.

þar sem birkiskógurinn er gisinn. Einnig verður óheimilt að gróðursetja plöntur sem eiga ekki uppruna sinn

í íslensku plöntuflórunni á skipulagssvæðinu.

Samkvæmt aðalskipulagi eru mýrar og flóar sem eru 3 ha eða stærri undir hverfisvernd. Kotstekksás 1

og hluti lóðar Kotstekksás 2 er innan skilgreinds svæðis mýra og flóa. Sbr. aðalskipulagi eru framkvæmdir

sem raska vatnsbúskap og vistkerfi flóa óheimilar nema með leyfi sveitastjórnar. Sveitarstjórn er jákvæð

fyrir fyrirhuguðum áætlunum fyrir svæðið, enda ekki talið að framkvæmdir muni raska vistkerfi mýra og

flóa (sjá einnig umfjöllun í kaflanum Áhrif áætlunar á samfélag og umhverfi). Þess ber að geta að

Kotstekksás 1 og hluti lóðar Kotstekksás 2 eru einnig skilgreindar undir hverfisvernd birkiskóga. Lóðirnar

eru vaxnar trjágróðri og því er ekki talið að þetta sé blautt svæði eða muni raska vistkerfi mýra og flóa.

Þegar hefur verið samþykkt deiliskipulagsáætlun sem er norðan og sunnan við skipulagssvæðið og varðar

lóðirnar Jötnagarðsás 60-63 og Litlaás 1-4. Deiliskipulagið var samþykkt í Sveitarstjórn Borgarbyggðar

þann 23.12. 2002.

Fyrirhuguð tillaga deiliskipulags verður í samræmi við aðalskipulag.

Áhrif áætlunar á samfélag og umhverfi
Jarðraski sem fylgir framkvæmdum skal stillt í hóf eins og kostur er og ef um landsár verða skal lóðarhafi

græða jafnóðum upp.

Samkvæmt kortagrunni frá Náttúrufræðistofnun Íslands Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði á Íslandi eru

tvær vistgerðir sem eru með verndargildi á svæðinu. Þær eru grasengjavist og kjarrskógavist sem eru

báðar með hátt verndargildi og eru þær á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast

verndar.

Í grasengjavist getur verið meðalríkt fuglalífi og er algengt að varpfuglategundir eins og lóuþræll, spói,

hrossagaukur, þúfutittlingur, stelkur og grágæs nýti slíka vistgerð til varps. Lóuþræll og spói eru

ábyrgðartegundir Íslands.

Í kjarrskógavist getur verið ríkulegt fuglalíf og er algengt að varpfuglategundir eins og skógarþröstur,

þúfutittlinga , hrossagaukur, rjúpa og músarrindill.

Vistgerðakortið Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði á Íslands er unnið í mælikvarðanum 1:25.000 og er því

ekki nákvæmt fyrir t.d. deiliskipulagsáætlun. Við gerð þessara deiliskipulagsáætlunar verður tekið tillit til
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vistgerðanna og búsvæði fuglanna. Byggingarreitir eru afmarkaðir í samræmi við verndargildi vistgerða

svæðisins eins og kostur er.

Samkvæmt kortagrunni frá Náttúrufræðistofnun Íslands Sérstök vernd náttúrufyrirbæra er lítið raskað

votlendi sem er stærra en 2 ha ekki innan skipulagsvæðisins.

Áhrif á umhverfi verða lítil og staðbundin þar sem um er að ræða einungis fimm lóðir. Tekið verður tillit til

birkikjarrs við staðsetningu byggingarreita, lögð verður áhersla á að raska eins litlu birkikjarri og hægt er.

Samfélagsleg og hagræn áhrif verða jákvæð, þar sem uppbygging mun leiða af sér að fólk staldri við í

sveitarfélaginu.

Skipulagsferli, kynning og samráð
Lýsing á skipulagstillögu verður kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum í júní 2021. 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 og Vegagerðinni. Gert er ráð fyrir að deiliskipulagstillaga frístundabyggðar

Kotstekksás í Munaðarnesi verði kynnt íbúum í ágúst 2021 og samþykkt í sveitarstjórn til auglýsingar í

ágúst 2021. Að lokinni auglýsingu og samþykkt sveitarstjórn skal senda tillöguna til umsagnar

Skipulagsstofnunar og má gera ráð fyrir að það verði í október/nóvember 2021. Hafi Skipulagsstofnun

ekki gert athugasemdir innan þriggja vikna verður tillagan auglýst sbr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

í B-deild Stjórnartíðinda. Deiliskipulagið tekur gildi þegar staðfesting skipulagsins hefur verið auglýst í B-

deild Stjórnartíðinda og má reikna með að það verði um áramótin 2021/2022.


