
Ný lóð = 3,0ha

Byggingarreitur B2

Byggingarreitur B1

10

120 m

70 m

hitaveita

rafmagn

kalt vatn

mörk deiliskipulags

234,8

H

H

120,5 m

133,4 m

veghelgunarlína

30 m

50 100 2000m 250m20

 

 
Yfirf.Teikn.Verknr:

Mkv.:Útgáfud.:

Breyting: Teikn.nr.:

TEIKNINGU ÞESSA MÁ EKKI ENDURNÝTA MEÐ NEINUM HÆTTI AÐ HLUTA TIL EÐA Í HEILD ÁN SKRIFLEGS LEYFIS HÖFUNDAR
BANNAÐ ER AÐ MÆLA AF TEIKNINGUM

 

 
320 REYKHOLTI í BORAGRFIRÐI

 

  

 

BYGGINGARLÓÐ Í LANDI STÓRA - ÁSS

mörk deiliskipulags

ST SH2012063

DEILISKIPULAG 

S K Ý R I N G A R

GÖTUR

STÍGUR - VERÖND

GRASFLÖT - staðsetning leiðbeinandi

Staðsetning deiliskipulagsreits

MÖRK SKIPULAGSSVÆÐIS

1R

S K Ý R I N G A R

GÖTUR

Úr Aðalskipulagi  Borgarbyggðar 2010-2022

MÖRK SKIPULAGSSVÆÐIS

HÆÐ bygginga, ris

mörk  deiliskipulags

Deiliskipulagsuppdráttur
1:1000 m.v. blaðstærð  A11

H

LÓÐARMÖRK skv. TILLÖGU

BYGGINGARREITUR 

DÆMI UM HÚS
 skv. SKIPULAGSSKILMÁLUM

TRJÁGRÓÐUR - staðsetning óbundin

BÍLASTÆÐI - fjöldi og staðsetning 
leiðbeinandi

KALT VATN - óuppmæld lega

RAFMAGN - óuppmæld lega

HITAVEITA - óuppmæld lega

HREINSIVIRKI - staðsetning leiðbeinandi

Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við 

ákvæði 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í 

________________________ þann _______ 2021 ____  og í 

________________________ þann ________2021_____.

Tillagan var auglýst frá __________ 2021____    með 

athugasemdafresti til   _________   2021_____. 

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild 

Stjórnartíðinda þann __________ 2021______.

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

 Skýringarmynd  / dæmi um mögulega uppbyggingu
1:1000 m.v. blaðstærð  A13

 Skýringarmynd - dæmi um möguega uppbyggingu
1:5000 m.v. blaðstærð  A12

mörk deiliskipulags

lóðarmörk

 

   

 

  

DEILISKIPULAG
fyrir byggingarlóð í landi Stóra-Áss
Landnúmer 134513
320 Reykholti í Borgarfirði

Deiliskipulag þetta er unnið skv. skipulagslýsingu sem kynnt var í marsmánuði 2021 á vegum skipulagsfulltrúa 
Borgarbyggðar. Deiliskipulagið er unnið af Glámu Kími arkitektum Laugavegi 164, 105 Reykjavík fyrir hönd 
lóðarhafa. 

Forsendur og markmið
Í markmiðum aðalskipulags Borgarbyggðar segir stuða skuli að eflingu sveitanna sem góðum búsetukosti og einnig 
er reiknað með fjölgun íbúa á lögbýlisjörðum.  Ábúendur lögbýlisins Sóra-Áss, landnúmer 134513, hafa hug á að 
skilgreina nýja lóð fyrir íbúðarhús á jörðinni.  Markmið með skipulagsvinnunni er að tryggja afkomendum eigenda 
lögbýlisjarðarinnar byggingarlóð og búsetugrundvöll til framtíðar í Hálsasveit.

Deiliskipulagsafmörkun
Skipulagssvæðið er staðsett um 750m vestur af bæjarhlaðinu í Stóra-Ási.  Stærð skipulagssvæðisins er um 5ha. Til 
norðurs markast svæðið af legu Hálsasveitarvegar og til vesturs af legu landamerkja við jörðina Sigumundarstaði.

Gildandi skipulagsáætlanir 
Í gildi er aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2022.  Til er deiliskipulag fyrir bæjarhlaðið í Stóra-Ási.  Ekki er til 
deiliskipulag fyrir skipulagssvæðið. Skv. gildandi aðalskipulagi er heimilt að byggja heildarfjölda íbúðar- og 
frístundahúsa 7 stk. að hámarki á lögbýli stærra en 100ha þar af er hámarksfjöldi íbúðarhúsa fjögur talsins.  Í 
Stóra-Ási eru nú þegar byggð þrjú íbúðarhús, kirkja og byggingar til búrekstrar s.s. fjós, hlaða, skemmur, 
votheysgryfja o.fl. Jörðin Stóri-Ás er um 1.200 ha að stærð og því samræmist fjölgun íbúðarhúsa á jörðinni gildandi 
aðalskipulagi.  Landnotkun jarðarinnar skv. aðalskipulagi er landbúnaður og engin breyting verður þar á. 

Staðhættir
Svæðið er mikið til flatt að undanskildum litlum skorningum í lækjarfarvegi að vestanverðu.  Hluti svæðisins er 
ógróinn melur en annað er líttt gróið mólendi. Engar byggingar eru á svæðinu.

Skv. kortavefsjánni GróLind https://grolind.is/kortavefsja/ fellur stærsti hluti gróðurs svæðisins í flokk 3 en minni 
hluti í flokk 4, sbr. neðangreindar skilgreiningar:

Flokkur 3: Svæði þar sem vistkerfi er með nokkra eða talsverða virkni og talsvert rof EÐA svæði með litla virkni og lítið 
rof, t.d. mosavaxin hraun EÐA svæði með nokkuð háa vistgerðaeinkunn en rof er töluvert/mikið, t.d. vel gróin svæði 
með virkum rofabörðum (ástandseinkunn 17-21).

Flokkur 4: Svæði með meðalvirku vistkerfi og/eða stöðuleika en með lítið rof eða svæði með mikla virkni vistkerfisins og 
frekar stöðug en með nokkuð rof, t.d. vel gróin svæði með rofabörðum (ástandseinkunn 22-26).

Engin vernd er skilgreind innan skipulagssvæðisins. Ný lóð verður utan hverfisverndarsvæða og svæða á 
náttúruminjaskrá. Hún er einnig utan við Landgræðslugirðingar. Svæðið er á mörkum lands sem skilgreint er sem 
gott ræktarland í aðalskipulagi. Leitað verður samþykkis Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins á landskiptum.

Ekki er vitað til þess að fornminjar sé að finna á svæðinu. Um fornminjar gilda lög um menningarminjar 80/2012.  Ef 
fornminjar finnast skal tafarlaust hafa samband við Minjastofnun og allar framkvæmdir skulu stöðvaðar. 

Ný lóð liggur vel við þjónustu í sveitinni; um 20 km akstur er í leik- og grunnskóla á Kleppjárnsreykjum. Veitur liggja 
um landareignina og tengingar ættu að verða auðveldar. 

Deiliskipulagsskilmálar
Skilgreind er byggingarlóð 3,0 ha að stærð.  Lóðarmörk miðast við landamerki Sigmundarstaða að vestanverðu, 10 
m frá þjóðvegi að norðanverðu og lóðarmörk þau sem sýnd eru á uppdrætti. Á lóðinni verði heimilt að byggja 
íbúðarhús, fjölnotahús/ smiðju og hesthús innan skilgreindra byggingarreita.  Byggingar geti verið stakstæðar eða 
sambyggðar og áætluð heildarstærð bygginga verði um 650m2.  

Byggingarreitir
Byggingarreitir eru rúmir til þess að tryggja svigrúm við hönnun nýbygginga.  Allir byggingarhlutar skulu staðsettir 
innan byggingarreits. Á hvorum byggingarreit er skilgreint hámarks byggingarmagn.

B1 er byggingarreitur fyrir íbúðarhús.  Heimilt er að byggja íbúðarhús með bílskúr á einni hæð með risi eða tveimur 
hæðum. Bílskúr má vera stakstæður. Hámarks vegghæð er 6m og mænishæð 8,5m. Samanlögð hámarksstærð 
bygginga á byggingarreit B1 er 300m2.

B2 er byggingarreitur fyrir fjölnotahús / skemmu og hesthús .  Heimilt er að byggja eitt eða  fleiri hús á reitnum. 
Samanlögð hámarksstærð bygginga á byggingarreit B2 er 350m2.  Hámarks vegghæð er 6m og mænishæð 8,5m.

Byggðamynstur og byggingarefni
Heimreið að íbúðarhúsi á nýrri lóð er samsíða heimreið í núverandi bæjarhlaði.  Byggingar skulu snúa samsíða eða 
þvert á heimreið og mænisþök eru æskileg.  Byggingarefni eru frjáls en leitast skal við að samræma útlit húsa t.d. 
með að nota þakefni í sama lit.

Gróður
Heimilt er að græða upp lóðina með trá- og runnagróðri, æskilegar tegundir eru birki, reynir og aspir. Hefta skal rof- 
og uppblásturssvæði.  Grasflöt verður í nágrenni íbúðarhúss.

Vegir og tengingar
Nýr héraðsvegur verður gerður frá Hálsasveitarvegi nr. 518 sem skilgreindur er stofnvegur hjá Vegagerðinni. 
Veghelgunarsvæði stofnvega er 30m. 

Veitur
Veitulagnir þ.e. rafmagnslögn, kalt vatn og hitaveita liggja yfir nýja lóð.  Skipulagsuppdráttur sýnir áætlaða legu 
lagna, en uppmæling er ekki til staðar.  Nýbyggingar verða tengdar inn á stofnlagnir og nýjar tengilagnir verða 
lagðar meðfram vegi á milli byggingarreita. 
Hreinsivirki verður gert í samræmi við reglugerðir og kröfur sveitarfélagsins / Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. 
Staðsetning á uppdrætti er leiðbeinandi.

Sorpgeymsla og flokkun
Sorpgeymslu og flokkun verður komið fyrir í samræmi við kröfur sveitarfélagsins.  Girða skal í kringum sorpflokkun 
með fokheldum girðingum.  Gera skal ráð fyrir að hægt sé að bregðast við auknum kröfum um sorpflokkun.

Mat á umhverfisáhrifum
Fyrirhuguð uppbygging samræmist stefnu aðalskipulags Borgarbyggðar um eflingu sveitanna sem góðs 
búsetukostst og fjölgun íbúa á lögbýlisjörðum.  Uppbyggingin er metin jákvæð með tilliti til samfélagslegra áhrifa. 
Ný uppbygging verður í anda eldri bæjarstæða s.s. bæjarhlaðinu á Stóra-Ási.  Byggingar sverja sig í ætt íbúðar- og 
atvinnuhúsa á svæðinu. Breyting á ásýnd landslags og byggðamynsturs er metin óveruleg / neikvæð.
Land sem tekið er undir lóð og nýbyggingar er ekki í rækt og er með litla eða meðal virkni.  Breyting á nýtingu lands 
er ekki óafturkræf og þannig skerðast ekki möguleikar til fóðurræktar á jörðinni Stóra-Ási.  Gert er ráð fyrir 
takmarkaðri trjá- og garðrækt á lóðinni og heftingu rofs- og uppblásturssvæða.  Breyting er metin óveruleg / 
jákvæð. Umferðaraukning sem hlýst af nýrri uppbyggingu er óveruleg og hverfandi í umferðaraukningu sem hefur 
hlotist af ferðamannastraumi síðustu ára.  Breyting er metin óveruleg.

Samráð 
Helstu umsagnar og samráðsaðilar deiliskipulagstillögu eru:
• Nágrannar í Hálsasveit
• Vegagerðin
• Skipulagsstofnun
• Veitur
• Heilbrigðiseftirlit vesturlands
• Minjastofnun

Gögn
Skipulagið er unnið á loftmynd fá sveitarfélaginu.  Sveitarfélagið gefur út hnitsett lóðablað á grundvelli samþykkts 
deiliskipulags.
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