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

2022. Breytingin nær til svæðis austan við Mávaklett 12 í Borgarnesi. Um er að ræða að breyta

landnotkun óbyggðs svæðis í íbúðarsvæði, þannig að íbúðarsvæði Í9 stækkar til austurs sem

nemur stærð einnar lóðar. Núverandi stærð íbúðarsvæðis er 7,8 ha en verður eftir breytingu

7,9 ha.

Samkvæmt Aðalskipulagi Borgarness 1977-97 var fyrirhuguð lega Hringvegar (1) rétt austan

við íbúðarsvæði (Í9). Svæðið var hannað á árunum 1977 og ´78 og var uppbygging í samræmi

við þá hönnun, en engin deiliskipulagsáætlun er í gildi fyrir svæðið. Lóð Mávakletts 10 var tekin

út í hönnunarferlinu vegna nálægðar við Hringveg (1) sbr. þá gildandi aðalskipulagi. Í

núgildandi aðalskipulagi sem staðfest var af umhverfisráðherra 29. júní 2011 er lega

fyrirhugaðs Hringvegar (1) fjær byggðinni til austurs. Færsla Hringvegarins samanber gildandi

aðalskipulagi gefur möguleika á að gera aftur ráð fyrir umræddri lóð.

Í maí 2021 var ákveðið að setja lóðina í úthlutun, en þá kom í ljós að lóðin var ekki innan

landnotkunarreits íbúðarsvæðis (Í9) heldur innan óbyggðs svæðis í gildandi aðalskipulagi og

því þörf á að fara í breytingu á skipulaginu.

Rauði kassinn sýnir fyrirhuguð lóðarmörk Mávakletts 10 á gildandi aðalskipulagi. Ljós grænt

svæði táknar óbyggð svæða.



Landlínur ehf., Borgarbraut 61, 310 Borgarnes Tillaga að breytingu á
www.landlinur.is Aðalskipulagi Borgarbyggðar

2010-2022 - Lýsing
2

Tillaga að breytingu Aðalskipulags Borgarbyggðar 2010-2022 – Skilgreind svæði í töflu
bls. 74 í greinargerð

LANDNÝTING STAÐSETNING OG LÝSING STÆRÐ (HA) NÝTINGARHLUTFALL
TILVÍSUN Í

ÞÉTTBÝLISUPPDRÁTT

Íbúðarsvæði
Fálkaklettur, Mávarklettur,

Arnarklettur, Réttarholt,

Austurholt

7,9 0,15-0,2 Í9

Nýtingarhlutfall í ofangreindri töflu fyrir svæði Í9 lýsir nýtingu svæðisins í heild. Í ljósi þess getur

nýting einstakra lóða innan svæðisins verið meiri en uppgefið nýtingarhlutfall aðalskipulags.

Tengsl breytingarinnar við aðrar skipulagsáætlanir
Landsskipulagsstefna

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

nefna að Landsskipulagsstefna leggur áherslu á að skipulag byggðar og þróun þéttbýlis stuðli

að samkeppnishæfni. Einnig að skipulag byggðar stuðli að sjálfbærri þróun þéttbýlisstaða með

Eftir breytingu mun landnotkunarreitur íbúðarsvæði Í9 ná yfir lóð Mávakletts 10. Rauði kassinn

sýnir fyrirhuguð lóðarmörk lóðarinnar.
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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 tvö

landnotkunarreiti; íbúðarsvæði Í9 og óbyggð svæði.

Í skipulaginu er mörkuð sú stefna að Borgarnes anni eftirspurn eftir íbúðarlóðum með

fjölbreyttu lóðaúrvali.

Óbyggð svæði eru sýnd á samþykktum þéttbýlisuppdrætti Borgarness í aðalskipulagi, en ekki

skilgreind nánar í greinargerð að öðru leiti en því að vísað er í skipulagsreglugerð nr. 400/1998.

Deiliskipulag

Eins og fram kemur hér að ofan að þá er engin deiliskipulagsáætlun í gildi fyrir svæði (Í9).

Hluti þéttbýlisuppdráttar, fyrir breytingu. Hluti þéttbýlisuppdráttar, eftir breytingu.
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Forsendur og rökstuðningur fyrir breytingartillögu
Gera þarf breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 vegna fyrirhugaðrar úthlutunar

lóðar Mávakletts 10 í Borgarnesi. Að mati sveitarstjórnar er talin þörf á að auka framboð á

fjölbreyttum íbúðalóðum, þar á meðal einbýlishúsalóðum. Íbúðahverfi, sem eru þá þegar byggð,

voru skoðuð sérstaklega með það fyrir augum að setja inn nýjar lóðir. Það er afar jákvætt frá

umhverfis og hagrænum sjónarmiðum að bæta við lóð í þegar byggðu hverfi þar sem allir

innviðir eru til staðar, þ.e. gatna- og veitukerfi. Mávaklettur 10 er dæmi um slíka einbýlishúsalóð

sem hægt er að hefja uppbyggingu á án innviðauppbyggingar. Uppbygging á Mávakletti 10

getur mögulega valdið skuggavarpi á Mávaklett 12 og þá mjög snemma morguns. Útsýni mun

ekki skerðast að neinu marki frá nágrannalóðum. Ríkjandi vindátt er af norð/austan. Reikna

má með að uppbygging á Mávakletti 10 verði til að auka skjól í þeirri vindátt á Mávakletti 11 og

13.

Áhrif breytingar á samfélag og umhverfi
Um er að ræða einungis fjölgun um eina lóð í nú þegar byggðu hverfi, umhverfisáhrifin eru talin

minni háttar þar sem innviðir eru til staðar, þ.e. gatna- og veitukerfi. Breytingin hefur jákvæð

félagsleg og hagræn áhrif á samfélagið.

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

Vegagerðinni, Umhverfisstofnun, Minjastofnun Íslands og Heilbrigðiseftirliti Vesturlands í

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

október 2021. Aðalskipulagsbreyting fyrir Mávaklett verði svo lögð fram og kynnt íbúum í

desember 2021. Gera má ráð fyrir að tillagan verði tekin til afgreiðslu sveitarstjórnar í desember

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 janúar

2022.


