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Tillaga að breytingu á aðalskipulagi sbr. 1. mgr. 36 gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Ef reiknað er með að ferðaþjónustan verði búin að ná fyrri stöðu og fyrir faraldurinn eftir 3-5 ár að þá er uppbygging ferðaþjónustu á

Fyrirhugaðer að breyta aðalskipulagiBorgarbyggðar2010-2022, þ.e. breyta landnotkunsvæðisí landi StafholtsveggjaII úr landbúnaðií

Stafholtsveggjum II afar mikilvæg til að koma til móts við væntanlega þróun fjölgun ferðamanna í Borgarbyggð. Breytingin leiðir af sér

verslunar-ogþjónustusvæði fyrirferðaþjónustumeðgistingu,veitingasöluogmögulegaannarriaðstöðufyrirferðamenn.Breytinginmuntaka

uppbyggingugisti-ogþjónustuhúsnæðissemskorturvaráí sveitarfélaginufyrirheimsfaraldurinn.Uppbyggingáferðaþjónustumuninýtastjafnt

að hámarkitil 4,5 ha svæðisog verðurmerktS11 á sveitarfélagsuppdrætti.StafholtsveggirII eru 10 ha að stærð,staðsettirí Miðtunguí

íbúumsemogferðamönnum.Meðþvíaðhafaólíkagistimöguleikaí boðiþ.e.gistiherbergiogsvefnskáladregurþaðaðsérmismunandihópa

Stafholtstungumogí um25kmfjarlægðfráBorgarnesi.AðkomanaðStafholtsveggjumIIerfráBorgarfjarðarbraut(50)umnúverandiheimreið

ferðamanna.Í aðalskipulagiBorgarbyggðarergertráðfyrirnýrribrúyfirHvítáviðStafholtsey,enekkierkomináætlunumhvenærfyrirhuguð

semersameiginlegfyrirStafholtsveggiI ogII. LagðurverðurnýrafleggjariaðStafholtsveggjumIIsemmuntengjastnúverandiheimreiðaustan

framkvæmdá aðeigasérstað.Meðtilkomubrúarinnarskapastmikilvægtenginginnansameinaðssveitarfélagsoggætistuðlaðaðauknum

viðíbúðarhúsStafholtsveggjaI.StafholtsveggirIIafmarkastafStafholtsveggjumI aðsunnanverðu,LaugalandiaðvestanverðuogBrautarholti

ferðamannastraum um Stafholtstungur. Einnig ber að nefna að brúin yrði mikilvæg tenging á milli landshluta, þ.e. milli Suðurlands og

að norðan- og austanverðu. Brautarholt og Stafholtsveggir II eru í eigu sama aðila.

Vesturlands/Vestfjarða/Norðurlands.

Jörðin Stafholtsveggir sem hefur nú verið skipt upp í Stafholtsveggi I og II, Varmaland/Laugaland og Brautarholt var þekkt fyrir jarðhita sinn, sem
var nyrst í landinu, Stafholtsveggjahver eða Veggjahver, þar er nú Varmaland/Laugaland. Landslag Stafholtsveggja er á þann veg, að

Áhrif breytingar á samfélag og umhverfi

klettahryggur,nefndurVeggháls,liggurniðurumlandiðsunnanvert.Þaraustaní hálsinumstendurbæjarstæðiStafholtsveggja.Fráhálsinum

Talið er jákvættað breytinginleiðir af sér uppbygginguá verslun-og þjónustuþar sem eldri landbúnaðarbyggingarvoru hættarað þjóna

suðurað Þveráer samfelldurflói,semer ekkiblauturog er ágætisræktunarland.Túneðaengjastykkier vestanviðÞverá,semer kallað

hlutverkisínu,en fá nýtthlutverksemgisti-og veitingahús.Reksturnýsgisti-og veitingastaðarhefurjákvæðhagrænog félagslegáhrifá

Veggjanes. Í Þverá er stunduð laxveiði. Í aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 eru flóar og gott ræktanlegt land undir hverfisvernd.

samfélagið þar sem hann leiðir af sér fjölgun starfa innan sveitarfélagsins.Það er mat landeigandaað skortur er á hagstæðri gistingu í

Fyrirhuguðbreytingaðalskipulagserutanslíkrasvæði. LandgæðiStafholtsveggjaIIerufremurrýrútfráræktunarsjónarmiðum.Landiðerþakið

Stafholtstungum.Uppbygginginmun vera mikilvægviðbót við þá gistingusem er í boðið í næsta nágrenniog auka val ferðamannsinsá

holtagróðri, jarðvegur er grunnur og klappir rjúfa gróðurþekju á köflum. Landið hallar á móti suðaustri. Á Stafholtsveggjum II eru aflögð

mismunandi gistimöguleikum.

alifuglahús.

Samkvæmttölulið12.05í 1.viðaukalagaummatá umhverfisáhrifumnr.106/2000eruhótelutanþéttbýlisá listayfirframkvæmdirsemeru

ÁstæðabreytingareraðfyrirhugaðeraðhefjaferðaþjónustuálögbýliStafholtsveggjaII. Ráðgerteraðbreytaalifuglahúsumí gistirýmimeðallt

tilkynningarskyldartilSkipulagsstofnunartilákvörðunarummatsskyldu.Skv.umsögnfráSkipulagsstofnunþann25.júní2020kemurframað

að 55 herbergjum, veitingasölu og mögulega annarri aðstöðu fyrir ferðamenn, t.d. þvottaaðstöðu, afþreyingarrými o.fl.. Einnig er ráðgert að reisa

skoðaþurfihvortaðuppbygginginheyriundirþaulög.Þegarskýrarimyndliggurfyrirumgististarfseminaogumfanghennarverðurskoðað

20-30 skála sem verða á bilinu 15-25 m² að stærð. Minni húsin verða svefnskálar sem verða staðsettir í nálægð ofangreindra

hvortuppbygginginheyriundirlögin.Flestatriðinsemerutalinuppí 2. viðaukaeigaekkiviðumtillöguna.Máþarnefnaaðframkvæmdin

landbúnaðarbygginga.Ekkiergertráðfyrirsalernis-eðaeldunaraðstöðuí svefnskálunum,enþessí staðergertráðfyriraðstöðuí sérstökum

byggiraðstærstumhlutaánúverandibyggingumogbreyttuhlutverkiþeirra.Ásýnd byggingannaverðurbetriþarsemsílóoglofttúðuráþaki

þjónustuhúsumsemmunuveraí nálægðviðþá.Gerterráðfyrirtveimurþjónustuhúsum,stærðþjónustuhúsannagetaveriðalltað100m²að

verða fjarlægðarog viðeigandigluggar og hurðir settar upp. Nýju byggingarnar,sem verða reistar á StafholtsveggjumII eru svefnskálar,

stærð. Stærri skálarnir verða með salernis- og eldunaraðstöðu. Landbúnaðarbyggingarnar verða allar nýtar í ferðaþjónustu, stærð þeirra eru um

þjónustuhúsogíbúðarhús.Svefnskálarogþjónustuhúsverðastaðsettí nálægðviðnúverandibyggingarogþaðsvæðiernúþegarraskað.Þar

1700m².Gerterráðfyriraðheildarfjöldigestayfirnóttséaðhámarki200(gistirúm).Ekkertíbúðarhúserájörðinni,engerterráðfyrirbyggingu

semsvefnskálarogþjónustuhúsverðasmáí sniðum,boriðsamanviðnúverandibyggingar,munuþaudragaúráhrifumstórubyggingannaog

íbúðarhússsamhliðauppbygginguferðaþjónustunnar.Meðþvíaðbreytalandbúnaðarbyggingunumí gistirýmimunásýndbyggingannabreytast

skapafallegabæjarmynd.Heildarásýndstaðarinsverðurbetrieftiruppbygginguþarsemlögðverðiáherslaáaðstaðsetningnýjubygginganna

tilhinsbetra,meðþvíaðtakaniðurloftræstitúður,sílóogöðrumlandbúnaðartengdumbúnaði.Meðuppbygginguferðaþjónustunnarmunhún

muntakamiðað landslagiog umhverfi.Ekkertíbúðarhúser á jörðinniog munþaðstandafyrirofanbyggðina.Geramáráðfyrirað tvær

leiðaafséraðásýndjarðarinnarverðursnyrtilegriogfallegri.Þaðerjákvættaðlandeigandiviljinýtaþærbyggingarnarsemerutilstaðarog

rotþrær munu þjóna öllu svæðinu. Umferð mun aukast um heimreiðina. Til að lágmarka ónæði af aukinni umferð fyrir ábúendur á

endurnýta þær, í staðinn fyrir að rífa og byggja nýjar, það stuðlar ekki að sjálfbærni.

StafholtsveggjumI verðurlagðurnýrafleggjariað StafholtsveggjumII semtengistnúverandiheimreiðneðaníbúðarhússStafholtsveggjaI.

Uppbyggingferðaþjónustunnarverðuráfangaskipt.Gert er ráð fyrir 5 áföngum.Í fyrstufjórumáföngunumverðuralifuglahúsunumbreyttí

Skipulagssvæðiðer ekki innan svæða sem eru á náttúrminjaskrá,en hinsvegarí nálægðvið svæði undir hverfisverndskv. Aðalskipulagi

gistirými og síðasti áfanginn felur í sér uppbyggingusvefnskálannaog þjónustuhúsanna.Í fyrsta áfanga er einnig gert ráð fyrir byggingu

Borgarbyggðar 2012-2020. Hverfisverndin varðar flóa sem liggja austan og sunnan við skipulagssvæðið. Breytingin mun ekki hafa áhrif á flóana

íbúðarhúss.NeysluvatniðerávegumVeitnaohf.Vatnsveitanannarvatnsþörffyrirhugaðrarstarfssemiogslökkvistarfsefþessþarf,búiðerað

eðaannaðnáttúrufarí nágrenninusvosemmenningarminjar,gróðurfar,dýralífeðajarðminjar.Aðþessusemofangreinirtelursveitarfélagiðað

vera í sambandi við brunahönnuð, lögnin var lögð þegar alifuglastarfsemin var starfræk.

ekki þurfi að fara í mat á umhverfisáhrifum, ef horft er á 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.

Tengsl breytingarinnar við aðrar skipulagsáætlanir

Skipulagsferli, kynning og samráð

Landsskipulagsstefna

Lýsingbreytingará AðalskipulagiBorgarbyggðar2010-2022fyrirStafholtsveggiII, vartekinfyrirá fundisveitarstjórnarþann14.maí2020.

Landsskipulagsstefnalegguráhersluá að skipulagsákvarðanirum hönnunnýrramannvirkjaí dreifbýlitaki mið af landslagiog staðháttum.

Leitaðvarumsagnarlýsingarbreytingartillöguhjáeftirtöldumaðilum:Skipulagsstofnun,Vegagerðinni,Umhverfisstofnun,MinjastofnunÍslands

Landsskipulagsstefna leggur áherslu á að við skipulagsgerð sveitarfélaga verði leitast við að greina sérstöðu, styrkleika og staðaranda

og Heilbrigðiseftirliti Vesturlands í júní 2020. Umsagnir bárust frá Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun, Minjastofnun Íslands og Slökkviliði

viðkomandisvæðismeðtillititiltækifæraí ferðaþjónustu.Skipulagsákvarðanirumferðaþjónustutakimiðafnáttúruverndarsjónarmiðumogmiði

Borgarbyggðaroghefurveriðbrugðistviðþeim.EnginumsögnbarstfráHeilbrigðiseftirlitiVesturlandsvegnaanna,enframkomaðþaumyndu

jafnframt að því að ferðþjónustuuppbygging nýtist jafnt íbúum á svæðinu og ferðamönnum.

skila inn umsögn á síðari stigum í skipulagsferlinu. Lýsingin var auglýst þann 22. júní til 22. júlí 2020, á heimasíðu sveitarfélagsins

HönnunferðaþjónustubyggingaáStafholtsveggjumIImuntakamiðaflandslagiogstaðháttumí kring.Uppbyggingmunekkiskerðasvæðimeð

www.borgarbyggd.isogskipulagslýsinginvartilsýnisí RáðhúsiBorgarbyggðar,þarsemíbúaroghagsmunaaðilarvoruhvattirtilaðkynnasér

hverfisvernd. Ferðaþjónustan mun nýtast jafnt íbúum og ferðamönnum á svæðinu.

lýsinguna og senda inn ábendingar. Engar ábendingar bárust í lýsingarferlinu.
Tillaga aðalskipulagsbreytingar verður kynnt íbúum,nágrönnum og öðrum hagsmunaaðilum í apríl 2021 og sveitarstjórnum aðliggjandi

Aðalskipulag

sveitarfélaga.Tillaganvarsamþykkttilauglýsingar í sveitarstjórnþann8.október2020.Skipulagsstofnunhefurhafttillögunatilathugunarog

Í aðalskipulagierstefntaðþvíaðlandsemhentarveltillandbúnaðarverðiekkitekiðtilóafturkræfrarlandnotkunar,heldurviðhaldiðsemslíku

gerirekkiathugasemdirviðaðskipulagstillaganverðiauglýstskv.31.gr.skipulagslaganr.123/2010.Reiknamámeðaðtillaganverðiauglýstí

efþesserkostur.Svæðiðsemhérumræðirerskilgreintsemlandbúnaðarsvæði,enerekkiskilgreintsemgottræktanlegtlandí aðalskipulagi

apríl 2021. Að auglýsingartíma liðnum er tillagan tekin fyrir í sveitarstjórn til samþykktar og reikna má með að það verði í júní 2021.

ogkemurþaðtilafþvíaðjarðvegurergrunnuroglítiðfrjósamur.Landiðerþvíekkihentugttilheyeðakornræktarogtelstþvíekkimikilvægttil

Aðalskipulagsbreytingintekur gildi þegarstaðfestingskipulagsinshefurverið auglýstí B-deild Stjórnartíðina,reiknamá með að það verði

matvælaframleiðslu. Óska þarf eftir leyfi ráðherra vegna breyttrar landnotkunar á landbúnaðarsvæði á Stafholtsveggjum II þar sem

sumarið 2021.

landbúnaðarland 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. 6. gr. jarðalaga nr. 81/2004.

Breyting í kafla 4.3 í greinargerð aðalskipulags

Samþykkt og staðfesting

Samkvæmtaðalskipulagikafla4.3Svæðifyrirverslunog þjónustueruskilgreindtíu svæðií dreifbýliBorgarbyggðarog fjölgarumeittmeð

Aðalskipulagsbreyting þessi sem auglýst hefur verið samkv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

tilkomu þessa svæðis. Stærð svæðanna tíu og nýtingarhlutfall þeirra er ekki gefið upp í aðalskipulagi.

var samþykkt í sveitarstjórn Borgarbyggðar þann ________________

Skilgreind svæði
Tilvísun í
Svæði verslunar- og þjónustu
Stafholtsveggir II - gisti- og veitingarekstur

sveitarfélagsuppdrátt
S11

_______________________________________________________

Forsendur og rökstuðningur fyrir breytingartillögu
Mikilluppgangurhefurveriðí ferðaþjónustuí Borgarfirðisíðustumisserin.Tilaðmynda4,3faldaðistfjöldierlendraferðamannaí Borgarfirði á

Aðalskipulagsbreytingin var auglýst frá ____ til ___________.

árunum2010- 2019ogvoruumþaðbil903.000árið2019,semþýðiraðu.þ.b.47%erlendraferðamannasemheimsóttuÍslandheimþaðárið,
komuí Borgarfjörðskv. skýrslusemgefinvar út af Rannsóknirog RáðgjöfFerðaþjónustunnar(RRF)og ber heitið:„
Erlendirferðamenná
Vesturlandi 2010-2019“
. Borgarfjörður er í skýrslu RRF skilgreindur sem Hvalfjarðarströnd, Akranes og Borgarfjörður. Samkvæmt skýrslunni, má

Aðalskipulagsbreyting þessi var staðfest af Skipulagsstofnun þann ___________2021

áætlaaðárið2019hafi224þúsunderlendirferðamenngistí Borgarfirðinum.Gestirsemgistu,dvölduaðjafnaðium1,63nætur,svipaðogárin
2010,2013og2016-2018(1,5-1,6nætur).Áætlaðeraðerlendargistinæturí Borgarfirðihafiveriðum367.000árið2019,miðaðviðrúmlega
63.000 árið 2010, sem er nærri sexföldun á 9 árum.
Nýtingarhlutfall hótelgistingar í Borgarbyggð hefur verið að aukast jafnt og þétt allt frá árinu 2010-2016. Árið 2017 dregur aðeins úr

______________________________________________________

nýtingarhlutfalliá hótelherbergjumá háönn,ennýtingá jaðartímumoglágönnhelduráframaðaukast.Nýtingarhlutfalliðá hótelherbergjumí
Borgarbyggðvaryfir70%áháönn,enfersvoaðeinsundir30%nýtinguí janúarogdesember2017,ennýtinginerábilinu30%og60%hina
mánuðiársins,umeraðræðameðalnýtinguskv.upplýsingumSamtakasveitarfélagaáVesturlandi(SSV).Herbergjafjöldií Borgarbyggðvarað
meðaltali334árið2017oggistinæturvorurúmlega111.000.Ef gerter ráðfyrirsambærilegriþróunnæstu10árinmáreiknameðaðfjöldi

Auglýsing um gildistöku aðalskipulagsbreytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda

gistináttaverðium250.000árið2025ogaðþörfverðiáaðlágmarki500gistiherbergjumtilaðkomatilmótsviðþáþróun.Fjölgaþarfþvíum50

þann___________2021

herbergiá áritilaðkomatilmótsviðvæntanlegafjölgungistináttaí Borgarbyggð.Þegarþessibreytingaðalskipulagsverðurkynntíbúumog
hagsmunaaðilumerheimsbyggðinöllaðgangaí gegnummiklarhremmingarvegnaCovid19faraldurs.Ferðaþjónustanhefurnánaststöðvastí
öllu landinuog eftirspurneftir flugitil landsinser lítil. Framtíðiner því afar óljóser varðarstöðuferðaþjónustunnarog enginnveit hvernig
framvindanverður,enþaðermatlandeigandaaðíslenskferðaþjónustamunirísahrattuppúrþeirrilægðsemferðaþjónustanerí dag.Ísland

BREYTING AÐALSKIPULAGS BORGARBYGGÐAR
STAFHOLTSVEGGIR II

hefurþá sérstöðuað íbúaþéttleikier lítill,víðerninog óspilltnáttúraer mikil.Þaðmunferðamaðurinnmetaað verleikumþegarhanntekur

GISTI- OG VEITINGAREKSTUR

ákvörðunumáfangastað.Þaðmásamteflaustgeraráðfyriraðþaðmunitakanokkurárfyrirgreininaaðnáafturfyrristöðuervarðarfjölda
ferðamanna. Því er mikilvægt á tímum sem þessum að áfangaskipta framkvæmd og reikna með nokkurra ára uppbyggingu. Gert er ráð fyrir að í
fyrstaáfangaverði11gistirýmiogmóttakaí alifuglahúsigerðklárásamtíbúðarhúsi.Reiknaðermeðað1.áfangaverði lokiðárið2023ogþá
verðihægtaðtakaá mótifyrstugestum.Þaðervonlandeigandaaðá þeimtímapunktiverðiferðaþjónustanbúinaðnánokkurnveginnfyrri

Mælikvarði

Dagsetning

Verkheiti

Skráarheiti

Uppdráttur

1:100000 (A2)
1:5000

09.12.2020

a406-Borgarbyggð

406-Stafholtsveggir.dgn

VÞ

24.3.2021 Breytingar gerðar í samræmi við ábendingar Skipulagsstofnunar.

stöðu og fyrir faraldurinn.
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