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Hagsmunaaðilar 
Jötnagarðsás
311 Borgarnes

7. júlí 2022 2201006/DG

Efni: Viðbrögð og svör við athugasemdum vegna deiliskipulags fyrir Jötnagarðsáss í Munaðarnesi. 
Auglýst hefur verið deiliskipulag fyrir Jötnagarðsás í Munaðarnesi í Borgarbyggð. Auglýst var frá 21. 
febrúar til og með 6. apríl 2022 í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Á auglýsingartíma bárust umsagnir frá lögbundnum umsagnaraðilum og einnig bárust tvær 
athugasemdir frá 55 hagsmunaaðilum á svæðinu. Umsagnir og athugasemdir eru teknar saman í töflu 
hér að neðan sem og viðbrögð og svör við þeim. Umsagnir eru skilgreindar eftir umsagnaraðilum en 
athugasemdirnar eru flokkaðar eftir atriðum, einstaklingar eru ekki tilteknir.   

Ferli máls og afgreiðsla
Borgarbyggð barst erindi varðandi deiliskipulag í Jötnagarðsási í Munaðarnesi sem tekið var fyrir á fundi 
skipulags- og byggingarnefndar þann 4. febrúar 2022 og í framhaldinu í sveitarstjórn á fundi nr. 223 
þann 10. febrúar 2022 þar sem framlögð tillaga að deiliskipulagi Jötnagarðsáss var samþykkt til 
auglýsingar.
Skipulagstillagan var auglýst frá 21. febrúar til og með 6. apríl 2022 og send lögbundnum 
umsagnaraðilum. Á auglýsingartíma bárust umsagnir og athugasemdir sem skipulagshönnuður brást 
við.

Tillagan var lögð fyrir aftur á fundi skipulags- og byggingarnefndar þann 24. júní 2022 og í framhaldinu 
í Byggðarráði Borgarbyggðar þar sem tillagan var samþykkt samkvæmt 42. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Deiliskipulagið verður því sent til Skipulagsstofnunar til athugunar og að því gefnu að ekki 
verði gerðar athugasemdir af hálfu stofnunarinnar þá verður birt auglýsing í B-deild Stjórnartíðinda um 
samþykki deiliskipulagsins.

Vakin er athygli á málskotsrétti sbr. 10. kafla skipulagslaga nr. 123/2010 og 2. mgr. 4. gr. laga um 
úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála nr. 130/2011 en þar kemur m.a. fram að 
stjórnvaldsákvarðanir má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn 
mánuður frá því kæranda varð kunnugt eða mætti vera kunnugt um stjórnvaldsákvörðun.
Þeir einir geta kært stjórnvaldsákvarðanir sem eigi lögvarða hagsmuni tengda þeirri ákvörðun sem 
kæra á. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu deiliskipulags í B-deild Stjórnartíðinda.

Ef frekari upplýsinga er óskað vegna bréfs þessa má hafa samband við undirritaða sem veitir fúslega 
nánari upplýsingar.

Virðingarfyllst,

_______________________________

Skipulagsfulltrúi Borgarbyggðar
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Umsagnaraðili og umsögn Viðbrögð og svör skipulagshönnuðar

Vegagerðin
Óskað var eftir að skipulagsmörk endi við 
veghelgunarsvæði sem er 30 m frá miðlínu Hringvegar 
(1-h0).

Afmörkun skipulagssvæðisins var breytt í samræmi 
við ósk Vegagerðarinnar um að skipulagssvæðið 
myndi enda við veghelgunarsvæði sem er 30 m frá 
miðlínu Hringvegar (1). Stærð skipulagssvæðisins 
minnkaði um 0,03 ha og er því 8,72 ha eftir breytingu. 

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands
Óskað var eftir því að getið sé um hvaðan neysluvatn 
komi og að staðsetning rotþróa/fráveitukerfis sé 
skilgreint á deiliskipulagsuppdrætti.

Brugðist hefur verið við umsögn Heilbrigðiseftirlits 
Vesturlands á þann hátt að bætt var við setningu í 
greinargerðinni um að fráveitukerfi eigi að vera 
staðsett innan byggingarreits. Bætt var við að 
neysluvatn kemur frá Grábrókarveitu.

Umhverfisstofnun
Stofnunin benti á að forðast beri röskun þeirra 
náttúrufyrirbæra sem fall undir grein 61 í 
náttúruverndarlögum nr. 60/2013. Einnig var bent á 
að skylt sé að afla framkvæmdaleyfis, eða eftir 
atvikum byggingarleyfis, vegna allra framkvæmda 
sem fela í sér röskun á svæðum sem njóta sérstakrar 
verndar. Og bendir á að ekki sé fjallað sérstaklega um 
framkvæmdir sem fela í sér röskun á þeim svæðum. 

Brugðist hefur verið við athugasemd 
Umhverfisstofnunar á þann hátt að bætt var við 
upplýsingum um birkikjarrið skógarnir falli ekki undir 
b. lið 1. mgr. 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 
og er því ekki talin þörf á umsögn Umhverfisstofnunar 
við úthlutun framkvæmda- og/eða byggingarleyfa á 
skipulagssvæðinu. 

Minjastofnun Íslands
Fram kemur í umsögninni að engin fornleifaskráning 
hafi verið gerð fyrir þetta svæði en það hafi verið 
skoðað á vettvangi. Engar fornleifar séu í hættu á 
skipulagssvæðinu og hefur Minjastofnun Íslands ekki 
athugasemdir við fyrirhugaða breytingar. 
Minjastofnun minnir á 2. mgr. 24. gr. laga um 
menningarminjar nr. 80/2012.
Skógræktin
Bent er á að allar upplýsingar um skóglendi sem 
raskast vegna framkvæmda berist til verkefnisstjóra 
ÍSÚ. Einnig kemur fram að mikilvægt sé að ráðist verði 
í mótvægisaðgerðir vegna varanlegrar skógar-
eyðingar.

Brugðist hefur verið við athugasemd Skógræktarinnar 
á þann hátt að bætt var við setningu um að 
upplýsingar um skóglendi sem raskast vegna 
framkvæmda skuli send á verkefnisstjóra íslensks 
skógarúttektar (ÍSÚ).

Slökkvilið Borgarbyggðar Gerði ekki athugasemd.
Athugasemdir Viðbrögð og svör skipulagshönnuðar

Óskað er eftir leiðréttingu á lóðaskipulagi og 
lóðarstærð á lóðum nr. 37 og 36.

Brugðist hefur verið við ábendingu lóðareigenda 
Jötnagarðsáss 37 er varðar afmörkun lóðar hans. 
Farið var á vettvang og girðing GPS mæld og afmörkun 
lóðar breytt í samræmi við legu girðingar. Lóðin telst 
7919 m2, en lóð Jötnagarðsáss 36 minnkar um 635m2 
og er því 4365m2 að stærð. Hnitaskrá var uppfærð í 
samræmi við breytingar. Stærð lóða og opins svæðis 
breytt og hlutfall opins svæðis af stærð 
skipulagssvæðisins hefur verið uppfærð. 

Tillaga um staðsetningu ruslagáma inn á 
frístundasvæðinu við Jötnagarðsás í Munaðarnesi var 
mótmælt og óskað var eftir því að texti varðandi 
ruslagáma og merkingar á teikningum sé tekinn út. 
Bent er á núverandi gámasvæði fyrir neðan þjóðveg 
sem nýtist best þar sem það er og er samnýtt af 
fjórum svæðum sem tilheyra Munaðarnesi.

Brugðist hefur verið við ábendingu lóðarhafa um 
staðsetningu sorpgáma á svæðinu með því að bæta 
við skilmálum um að þegar uppsetningu og val 
sorpaðstöðu kemur, skal gengið frá á snyrtilegan hátt 
og þannig að það raski ásýnd landslags sem minnst. 
Tákn fyrir sorpaðstöðu var breytt á uppdrættinum til 
að sýna að sorpaðstaðan getur verið allskonar í 
framtíðinni, eins og t.d. djúpgámar eða annarskonar 
flokkunarstöð. 


