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Forsendur 
 

Gera þarf breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 vegna fyrirhugaðra deiliskipulaga 
fyrir Dílatanga og Borgarvog, í miðhluta Borgarness.   
 
Á skipulagsreit fyrir Dílatanga eru hluti íbúðasvæðis Í4, íbúðasvæðin Í5 og Í6, hluti miðbæjar-
svæðis M, svæði fyrir þjónustustofnanir Þ1 og opið svæði til sérstakra nota O9.   
 
Á skipulagsreit fyrir Borgarvog eru hlutar íbúðasvæða Í1 og Í4, opin svæði til sérstakra nota O1 
(íþróttasvæði), O2, O3, O6, O7 og skólasvæði Þ3. 
 
 
 

 
 
Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2022,  hluti af þéttbýlisuppdrætti Borgarnes 
 
 

 
Í kafla 4.21 Borgarnes - skipulagsáætlun kemur fram eftirfarandi um ofangreind svæði:  

 
Landnýting    Staðsetning og lýsing     Stærð (HA)     Nýtingarhlutfall     Tilv. í þéttb.uppdrátt 
 

Íbúðasvæði    Skúlagata, Egilsgata, Helgu-   4,3        Fullbyggt         Í1 
        gata, Gunnlaugsgata 
 
Íbúðasvæði    Kveldúlfsgata, Kjartans-    7,8        Fullbyggt         Í4 
        gata, Þorsteinsgata 
 
Íbúðasvæði    Kveldúlfsgata         1,8        Fullbyggt         Í5 
 
Íbúðasvæði    Dílahæð, Þórðargata      1,8        Fullbyggt         Í6 
 
Svæði fyrir    Borgarbraut 65, heilsugæsla  2,1          0,44          Þ1 
þjónustu-    þjónustuheimili, og dvalar- 
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stofnanir     heimili aldraðra 
Landnýting    Staðsetning og lýsing     Stærð (HA)     Nýtingarhlutfall     Tilv. í þéttb.uppdrátt 

 
Svæði f. þjón-   Gunnlaugsgata        1,5          0,4          Þ3 
ustustofnanir   skólalóð 
 
Miðsvæði    Digranesgata, Brúartorg,     10,6*        0,35-1,0         M 
        Borgarbraut 54, 55-61, 
        Kveldúlfsgata 
 
Opið svæði til   Íþróttasvæði, fótbolta-     5,6            0,12          O1 
sérstakra nota  völlur, íþróttahús 
 
Opið svæði til   Skallagrímsgarður       1,2      Ekki reiknað        O2 
sérstakra nota 
 
Opið svæði til   Ráðhúsgarður        1,75      Ekki reiknað        O3 
sérstakra nota  (Kveldúlfsgarður) 
 
Opið svæði til   Útivistarsvæði        0,3      Ekki reiknað        O6 
sérstakra nota  
 
Opið svæði til   Leiksvæði, sparkvöllur     0,2      Ekki reiknað        O7 
sérstakra nota 
 
Opið svæði til   Kirkjugarður         1,0      Ekki reiknað        O9 
sérstakra nota  
 

* tala leiðrétt frá gildandi gögnum 

 
 
 
Afmörkun skipulagssvæða og staðhættir 
 
Skipulagssvæði Dílatanga er vestan Borgarbrautar, í norðri frá mörkum gegnt Efri-Sandvík, að 
Kjartansgötu í suðri og nær að fjörum við Borgarvog.  Svæðið er 13,7 ha að flatarmáli. 
 
Skipulagssvæði Borgarvogs nær í norðri frá skipulagsmörkum Dílatanga, þaðan eftir lóðamörkum 
við Kjartansgötu að Borgarbraut og eftir henni að gatnamótum við Skallarímsgötu, síðan eftir 
mörkum skólasvæðis og íþróttasvæðis og um fjörur við Borgarvog.  Svæðið er um 16,2 ha að 
flatarmáli. 
 
Landhæð er frá fjöruborði og í 20 metra hæð á klettabungum, sem eru nokkrar, en byggðar lóðir 
eru að mestu í 5 - 15 metrum.   Landið er allt í eigu Borgarbyggðar. 
 
 
Stefna aðalskipulags 
 
Í kafla 4.21. í greinargerð aðalskipulags eru upplýsingar um nýtingarhlutfall, eins og fram kemur 
hér að framan, en að öðru leyti er ekki fjallað sérstaklega um viðkomandi svæði.  
 
 

Takmarkanir á landnotkun / verndunarákvæði 
 
Í aðalskipulagi eru skilgreindar takmarkanir á landnotkun en þær ná ekki til skipulagssvæðisins, að 
öðru leyti en því að inn á það nær hugsanlegt flóðasvæði, sem miðast við 5 metra hæðarlínu yfir 
sjávarmáli og er vakin á því athygli. 
 
Í Skallagrímsgarði er Þjóðminjasvæði (L1), Skallagrímshaugur, þar sem talið er að Egill Skalla-
grímsson hafi heygt föður sinn og syni.  Núverandi gerð haugsins er talin vera frá um 1890. 
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Á svæði Borgarvogs eru hús sem falla undir hverfisvernd og eru nokkur þeirra yfir 100 ára gömul. 
Á svæði Dílatanga eru engin hús sem falla undir hverfisvernd og ekki er vitað um neinar minjar. 
 
Borgarvogur, vogurinn allur ásamt fjörum, er á náttúruminjaskrá, en þar eru leirur og fitjar með 
miklu fuglalífi. 
 
 

 

 
 
Landslag - klettasvæði einkenna umhverfið í Borgarnesi 

 
 
 
Fyrirhugað deiliskipulag fyrir Dílatanga 
 
Svæðið er að mestu íbúðahverfi, sem byggt var á árunum 1963-1982 og eru þar allar gerðir 
íbúðarhúsa, með samtals 134 íbúðum.  Að auki  er lóð fyrir hjúkrunarheimili og heilsugæslu, þar 
sem uppbygging hefur verið allt til ársins 2011, svo og kirkjugarður Borgarness. 
 
Í nýju deiliskipulagi er fyrst og fremst verið að staðfesta núverandi skipulag lóða og byggðarinnar 
sem risið hefur.  Skoða á hvort mögulegt er að bæta við byggingarlóðum og jafnframt þarf að lag-
færa lóðamörk í kringum hjúkrunarheimili og heilsugæslu.  Gert er ráð fyrir nýjum stígum, meðal 
annars meðfram strönd, og tengingum við núverandi stígakerfi. 
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Skipulag lóða við Kveldúlfsgötu, Þórðargötu og Dílahæð verður að mestu óbreytt.  Að vestan-
verðu við Kveldúlfsgötu eru einbýlishús en austan hennar að mestu tveggja íbúða hús eða 
fjölbýlishús.  Við Þórðargötu eru eingöngu raðhús og við Dílahæð nokkur einbýlis- og parhús. 
Við Kveldúlfsgötu er gert ráð fyrir tveimur nýjum fjölbýlishúsum.  Gerð er ný lóð á svæði, sem nú 
tilheyrir tveimur lóðum og þær munu því minnka, sem því nemur.  Svæðið virðist í dag nýtast sem 
almennt, opið svæði og um það liggur stígur, sem verður færður.  Gerð er önnur lóð, þar sem nú 
er opið svæði við enda Kveldúlfsgötu að Þórðargötu.  Fallið verður frá skipulagi frá árinu 2007 um 
fjölbýlishús að Kveldúlfsgötu 29 og verður þar opið svæði að sjávarmáli, með útsýni að 
kirkjustaðnum Borg á Mýrum og um það mun liggja hluti samgöngustígs meðfram strönd. 
 
Sýndar eru nýjar lóðir fyrir tvö raðhús við Þórðargötu, en þó með fyrirvara um niðurstöður á mati 
hljóðvistar frá Borgarbraut (Vesturlandsvegi). 
 
 

     
 
    Dílatangi, tillaga að deiliskipulagi í vinnslu 
 
 
 

Lóðirnar Borgarbraut 61 og Kveldúlfsgata 2B verða sameinaðar, þar sem núverandi hús á 
Kveldúlfsgötu 2B (áður kartöflugeymsla) verður fjarlægt og í stað þess byggt fjölbýlishús, sem 
tengist húsinu á Borgarbraut 61, sem heimilt verður að stækka.  Lóðin Borgarbraut 63 verður 
stækkuð, núverandi hús fjarlægt og í stað þess gert ráð fyrir litlu fjölbýlishúsi. 
 
Á Brákarhlíðarreit, þar sem nú er hjúkrunarheimili, heilsugæsla og íbúðir aldraðra, bæði í fjöl-
býlishúsi og parhúsum við Ánahlíð eru helstu lóðamörk færð til samræmis við mörk bygginga eða 
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notkun svæða og mörk opinna svæða breytast.  Landnotkun verður því óbreytt á reitnum en í 
framtíðinni er gert ráð fyrir fjölgun íbúða fyrir aldraða og þá með breytingu á skipulagi við Ánahlíð.  
Deiliskipulag fyrir reitinn frá árinu 2006 fellur úr gildi. 
 
Fyrirhugað deiliskipulag fyrir Borgarvog 
 
Á svæðinu eru lóðir grunnskóla Borgarness,  íþróttasvæði, með knattspyrnuvöllum, íþróttahúsi og 
sundlaug, Skallagrímsgarður og nokkrar íbúðagötur, sem eru að mestu fullbyggðar.  Gert er ráð 
fyrir stækkun landfyllingar vegna stækkunar á íþróttahúsi og tilheyrandi fjölgunar bílastæða.  
Meðfram Borgarvogi er gert ráð fyrir samgöngustíg, sem tengist núverandi stíg við Vesturnes og  
strandstíg vestan Kveldúlfsgötu og mun fylling fyrir stiginn, með brú, mynda lón norðaustan við 
íþróttamiðstöðina.  Eldra deiliskipulag fyrir lóð grunnskóla verður hluti þessa skipulags. 
 
 

 
 
Borgarvogur, tillaga að deiliskipulagi 
 
 
Tillaga að breytingu aðalskipulags 
 
Mörk skipulagsreita breytast.  Kveldúlfsgata öll verður á reit Í5, sem minnkar vestan við kirkju-
garð, þar sem verður opið svæði,  en stækkar í átt að Þórðargötu.  Kjartansgata og Þorsteinsgata 
verða á reit Í4.  Reitur Þ1 stækkar bæði til norðausturs og að lóðinni Borgarbraut 61 og minnkar 
reitur M sem nemur þeirri lóð.  Reitur O1 stækkar, sem nemur viðbót við landfyllingu. 
Sýnd er fyrirhuguð lega strandstígs.  Áætlað nýtingarhlutfall á lóðum er í töflu hér að neðan. 
 
 
Kafli  4.21 Borgarnes - skipulagsáætlun  -  tillaga að breytingu:  

 
Landnýting    Staðsetning og lýsing     Stærð (HA)     Nýtingarhlutfall     Tilv. í þéttb.uppdrátt 
 

Íbúðasvæði    Skúlagata, Egilsgata, Helgu-   4,3        Fullbyggt         Í1 
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        gata, Gunnlaugsgata 
 
Íbúðasvæði    Kjartansgata,          5,5        Fullbyggt         Í4 
        Þorsteinsgata 
 
Íbúðasvæði    Kveldúlfsgata         3,8          0,3-0,7          Í5 
Landnýting    Staðsetning og lýsing     Stærð (HA)     Nýtingarhlutfall     Tilv. í þéttb.uppdrátt 

 
Íbúðasvæði    Dílahæð, Þórðargata      1,8          0,5-0,7          Í6 
 
Svæði fyrir    Borgarbraut, heilsugæsla    2,5          0,44          Þ1 
þjónustu-    hjúkrunarheimili, og  
stofnanir     íbúðir eldri borgara 
 
Svæði f. þjón-   Gunnlaugsgata        1,5          0,4          Þ3 
ustustofnanir   skólalóð 
 
Miðsvæði    Digranesgata, Brúartorg,     10,4        0,35-1,0         M 
        Borgarbraut 54, 55-61, 
 
Opið svæði til   Íþróttasvæði, fótbolta-     5,9            0,12          O1 
sérstakra nota  völlur, íþróttahús 
 
Opið svæði til   Skallagrímsgarður       1,2      Ekki reiknað        O2 
sérstakra nota 
 
Opið svæði til   Ráðhúsgarður        1,75      Ekki reiknað        O3 
sérstakra nota  (Kveldúlfsgarður) 
 
Opið svæði til   Útivistarsvæði        0,3      Ekki reiknað        O6 
sérstakra nota  
 
Opið svæði til   Leiksvæði, sparkvöllur     0,2      Ekki reiknað        O7 
sérstakra nota 
 
Opið svæði til   Kirkjugarður         1,0      Ekki reiknað        O9 
sérstakra nota  
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Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2022,  tillaga að breytingu á hluta af þéttbýlisuppdrætti Borgarnes 

 
Skipulagsferli, kynning og samráð.  
 
Ferli aðalskipulagsbreytingarinnar verður í samræmi við 30., 31. og 32. grein Skipulagslaga. 
 
Aðalskipulagsbreyting verður svo lögð fram og kynnt íbúum í júní 2020. Gera má ráð fyrir að 
tillagan verði tekin til afgreiðslu sveitarstjórnar í september 2020. 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. Gera má ráð fyrir að tillagan verði auglýst í október 2020. 
 
Leitað verður umsagnar lýsingar breytingartillögu hjá eftirtöldum aðilum: Skipulagsstofnun, 
Vegagerðinni, Umhverfisstofnun, Minjastofnun Íslands og Heilbrigðiseftirlits Vesturlands í janúar 
2020. Skipulagslýsing verður kynnt íbúum frá 16. janúar til 14. febrúar 2020. Skipulagslýsing mun 
liggja frammi í Ráðhúsi Borgarbyggðar, Borgarbraut 14 í Borgarnesi 


