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1 Forsendur 

Deiliskipulag þetta nær yfir íþróttasvæðið í Borgarnesi, Grunnskóla Borgarness ásamt Þorsteinsgötu, 

Kjartansgötu, Skallagrímsgötu og hluta Borgarbrautar.  

1.1 Aðdragandi og tilgangur 

Verkefnið felst í því að vinna deiliskipulag fyrir íþróttasvæðið í Borgarnesi, Þorsteinsgötu, 

Kjartansgötu, Skallagrímsgötu og hluta Borgarbrautar. Deiliskipulag Grunnskólans í Borgarnesi 

ásamt nánasta umhverfi sem öðlaðist gildi 22.11 2017, er fellt inn í deiliskipulag þetta og skilmálar 

sem þar voru standa áfram. 

Talin er þörf á deiliskipulagi fyrir svæðið, sem er í raun nær fullbyggt, þar sem gert er ráð fyrir 

viðbyggingu við íþróttahúsið og nýjum stígum í tengslum við núverandi stígakerfi. Gert er ráð fyrir 

að stígarnir verði að hluta til á fyllingum meðfram ströndinni vestan við íþróttahúsið og einnig til 

austurs að enda Kjartansgötu. Einnig er gert ráð fyrir nýjum byggingarreit við Kjartansgötu og austan 

við íþróttahúsið fyrir dælubrunn og við íþróttavöllinn fyrir tækjahús. Einnig er reitur fyrir lítið hús 

austan við íþróttahúsið fyrir félagsstarfsemi. Möguleiki er á lóni í víkinni norðaustan við íþróttahúsið. 

Í deiliskipulaginu eru skilgreind bílastæði fyrir íþróttahúsið auk breyttrar staðsetningar á sleppistæði 

skólabíla.  

Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 skal við upphaf vinnu við gerð skipulagsáætlunar taka 

saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem m.a. er skýrt hvernig staðið verði að skipulagsgerðinni.  

Skipulagslýsing vegna fyrirhugaðs deiliskipulags var samþykkt til kynningar á fundi umhverfis-, 

skipulags- og landbúnaðarnefndar 03.05.2019 og á fundi sveitarstjórnar 09.05.2019. 

Skipulagslýsingin var auglýst og send umsagnaraðilum. Engin athugasemd barst við 

skipulagslýsinguna en umsagnir bárust frá Vegagerðinni, Umhverfisstofnun, Minjastofnun Íslands og 

Slökkviliði Borgarbyggðar. 

1.2 Almennar upplýsingar 

Greinargerð þessi og skilmálar gilda fyrir skipulagssvæðið sem nær yfir íþróttasvæðið í Borgarnesi, 

Grunnskóla Borgarness ásamt nærliggjandi götum. (sjá nánar í kafla 1.3).    

Hér er lýst almennum upplýsingum um deiliskipulagssvæðið og nágrenni þess. 

Verði breytingar á skilmálum þessum, verður þeirra getið í þessari grein, í þeirri röð sem þær verða 

afgreiddar með dagsetningu.  

1.3 Afmörkun skipulagssvæðisins og stærð  

Deiliskipulagssvæðið er í eldri hluta Borgarness. Svæðið sem deiliskipulagið nær til afmarkast af 

Borgarvogi í norðri, úti fyrir ströndinni í vesturátt og nær yfir hluta Vesturness í vestri, til austurs 

norðan lóða við Helgugötu 1-13 að Grunnskóla Borgarness og fylgir lóðamörkum hans að 
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Borgarbraut 23 sem er með í skipulaginu ásamt gatnamótum Skallagrímsgötu og Borgarbrautar og 

bílastæðum Skallagrímsgarðs, áfram austur meðfram norðanverðri Borgarbraut að Borgarbraut 33, 

til norðvesturs að baklóðum við Þorsteinsgötu 12 og 14, til norðausturs að húsum 25, 27, og 29 við 

Kjartansgötu og út í sjó við Kveldúlfsgötu. 

Deiliskipulagssvæðið er um 17 ha. að flatarmáli. 

 

Mynd 1. Afmörkun skipulagssvæðisins. Undirliggjandi loftmynd er frá árinu 2016. 

1.4 Núverandi aðstæður 

Deiliskipulagssvæðið telst nær fullbyggt, þörf er fyrir stærra íþróttahús og úrbætur á aðkomu 

skólabíla að grunnskólanum. 

1.5 Skipulagsleg staða – aðalskipulag 

Tillaga að deiliskipulagi er í samræmi við Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2022 að því undanskildu 

að ekki er gert ráð fyrir göngubrú yfir Borgarvog, með landfestu við íþróttamiðstöðina, sem er í 

aðalskipulaginu. 
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Mynd 1 Hluti skýringaruppdrátts göngu- og reiðleiðir, Aðalskipulags Borgarbyggðar 2010-2022 

 

 

Mynd 2 Hluti breytingar á Aðalskipulagi Borgarbyggðar dags. 11.04.2017, með breyttri afmörkun svæðis Þ3 og Í1 

1.5.1 Íþróttasvæði 

Í greinargerð gildandi aðalskipulags kemur fram að íþróttasvæðið í Borganesi flokkast sem opin 

svæði til sérstakra nota (O1) og vísað í skilgreiningu á landnotkunarflokkum samkvæmt 

skipulagsreglugerð 400/1998 (reglugerð sem var í gildi við vinnslu aðalskipulagsins):  

Opin svæði til sérstakra nota eru svæði með útivistargildi á einn eða annan hátt þar sem gert er ráð 

fyrir mannvirkjagerð í tengslum við þá starfsemi sem þar er stunduð, s.s. tjald- og hjólhýsasvæði, 

skrúðgarðar, kirkjugarðar, leiksvæði, íþróttasvæði, golfvellir, sleða- og skíðasvæði, skautasvæði, 

siglingaaðstaða, hesthús og reiðvellir, rallýbrautir og skotvellir. Einnig garðlönd og trjáræktarsvæði. 

Uppbygging mannvirkja sem tengist viðkomandi starfsemi er heimil á opnum svæðum til sérstakra 

nota. 

Að öðru leyti er ekki fjallað um íþróttasvæðið í aðalskipulaginu. 
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1.5.2 Grunnskóli 

Í aðalskipulaginu kemur fram að huga þarf að nýrri staðsetningu grunnskólans þar sem að honum 

þrengir á núverandi stað. Reynt hefur verið að skapa rými með því að fjarlægja hús sem liggja að 

skólalóðinni. 

1.5.3 Náttúruvá 

Svæði undir 5 m.h.y.s. eru skilgreind sem svæði undir náttúruvá/flóðasvæði. Í stefnumörkun 

aðalskipulagsins er tekið fram að uppbygging mannvirkja fari fram ofan 5 m.h.y.s., og/eða 

flóðasvæða sbr. flóðamörk í Hvítá 2006, vegna mögulegrar flóðahættu og því settar hömlur á 

uppbyggingu mannvirkja neðan línunnar. Veðurstofan mun úrskurða hvort þetta gildi fyrir alla 

strandlengju sveitarfélagsins eða hvort aðeins eigi við strandlínuna sem liggur að Hvítá. 

1.5.4 Hverfisvernd – götumynd 

Í aðalskipulaginu kemur meðal annars eftirfarandi fram varðandi hverfisvernd gamla bæjarins: 

• Á hverfisverndarsvæði gamla bæjarins (H3) skal þess gætt að húsin séu færð til upprunalegs 

horfs, eins og kostur er, við endurgerð og viðhald þeirra. Mikilvægt er að halda sérkennum 

byggðar frá fyrri hluta tuttugasta aldar.  

• Ný mannvirki á hverfisverndarsvæði gamla bæjarins (H3) skulu taka tillit til þeirra húsa sem 

fyrir eru. Krafan um varðveislu á upprunalegri götumynd skal ganga fyrir. 

1.6 Aðliggjandi deiliskipulag. 

1.6.1 Deiliskipulag grunnskólans í Borgarnesi  

Í gildi er deiliskipulag fyrir Grunnskólann í Borgarnesi ásamt nánasta umhverfi sem öðlaðist gildi 

22.11 2017. Gert er ráð fyrir að deiliskipulag þetta verði fellt inn í þetta nýja deiliskipulag og skilmálar 

sem þar eru standi áfram. 

1.6.2 Deiliskipulag Borgarbrautar 55, 57 og 59, Borgarnesi í Borgarbyggð 

Deiliskipulagið var samþykkt 08.03.2007, síðast breytt 08.03.2019. Deiliskipulagið nær yfir 

Borgarbraut 55-59 og mun nýtt deiliskipulag ekki skarast við það.  

1.7 Fyrirliggjandi áætlanir 

Í tengslum við aðalskipulagið var gerð mannfjöldaspá fyrir Borgarbyggð til ársins 2025, þar sem fram 

kemur að á þeim tíma muni íbúum í Borgarnesi á aldrinum 0-14 ára fjölga um 15% og er ætlunin að 

núverandi grunnskóli geti annað þeirri aukningu. 

Árið 2012 var unnin úttekt á húsrýmisþörf fyrir fullsetinn tveggja hliðstæðu skóla, þ.e. tvær 

bekkjardeildir í hverjum árgangi 1.-10. bekkjar, að hámarki 450 nemendur. Niðurstaðan var að um 

1.400 m2 þyrfti til viðbótar við núverandi húsnæði. 
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1.8 Minjar 

Skráðar minjar á svæðinu voru skráðar við gerð við gerð Aðalskipulags Borgarbyggðar1. Þekktar 

minjar, við upphaf deiliskipulagsgerðar, sem skráðar eru í aðalskráningunni innan 

deiliskipulagsins eru sjö talsins og eru eftirfarandi: 

MH-110:012 Skallagrímshaugur, dys, legstaður. Skallagrímshaugur í Skallagrímsgarði er innan 

þjóðminjaverndarsvæðis (L1). Þar er talið að Egill Skallagrímsson hafi heygt föður sinn og syni, 

Skallagrím og Böðvar. Í aðalsráningu minja kemur fram að þetta er þó ekki upprunalegur haugur: 

Í Borgfirzkri blöndu II segir um hauginn: "Haugurinn í þeirri mynd sem hann er nú, er frá því um 

1890. Þá lét séra Einar Friðgeirsson á Borg hlaða hann upp."… Þessi endurhlaðni haugur er nú 

orðinn að fornleif þar sem hann var hlaðinn um 1890. 

MH-110:048 frásögn 

Samkvæmt Lilju Jónasdóttur, heimildamanni, stóðu braggar frá tímum síðari heimsstyrjaldar á 

horni Þorsteinsgötu og Borgarbrautar þar sem nú eru bílastæði. Hafa þeir nú verið rifnir.  

 

MH-110:056 Dalbrún, hús, bústaður 

Í Árbók ferðafélagsins frá 1953 segir: "Elztu hús verkamanna standa enn, [...] og Ólafs 

Guðmundssonar frá 1896. Heitir það Dalbrún, og stendur á hæðinni við veg þann, sem lá til 

Brydesverzlunar, þvert upp úr Skallagrímsdal. "Þetta hús er nú (2008) númer 17 á Gunnlaugsgötu, 

10-20 m frá Grunnskóla Borgarness. Í íbúðarhúsahverfi í Borgarnesi. Húsið stendur enn; ein hæð, 

ris og kjallari. Húsið er steinsteypt, sem og grunnur þess.  

 

MH-110:060 heimild um stekk 

Í Árbók fornleifafélagsins 1897 segir: "Digranes er hið sama nes, sem nú er kallað Borgarnes. 

Nafninu var breytt þá er það var gjört að verzlunarstað. Það er allstórt nes, myndað af misstórum 

klapparásum með lautum og sundum á milli. Rústir fann ég þar á þrem stöðum [sjá einnig 039 og 

061]. Hin syðsta er spölkorn fyrir norðan Skallagrímsdal; hún er í brattri brekku sunnan í háum ás 

vestantil á nesinu. Hún er gamalleg og mikil um sig, en hefir þó helzt útlit fyrir að vera stekkjartóft. 

Bæjartóft er það auðsjáanlega ekki." Þeir staðkunnugu Borgnesingar sem rætt var við könnuðust 

ekki við stekkinn en út frá lýsingu í Árbók fornleifafélagsins má gróflega staðsetja hann á 

Þorsteinsgötu. Í þéttbýli vestan við Borgarbraut og fyrir norðan Skallagrímsdal. 

MH-110:079 heimild um leið 

Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1910 er sýndur vegur sem lá um 110 m í norður 

frá verslunarhúsi 083 að austanverðu þar sem hann beygir í ANA fast vestan við póstafgreiðslu 

 

1 Elín Ósk Hreiðarsdóttir ritstjóri. Fornleifaskráning á völdum jörðum í Borgarbyggð. 

Fornleifastofnun Íslands, Reykjavík, 2009. 
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070. Vegurinn lá í ANA fram hjá afgreiðslu 070 að norðanverðu og tengist svo vegi 074 um 250 m 

ANA. Vegurinn er að mestu beinn á þessum kafla austan við afgreiðslu 070 en suðaustan við stúku 

068 virðist þó koma kröpp beygja í hann líkt og þræða þurfi fram hjá klettabelti áður en hann 

tengist vegi 074. Þéttbýli. Leiðin lá í sveig upp á hæð frá Skallagrímsdal. Hefur hún líklega verið 

þar sem Gunnlaugsgata er nú, malbikuð íbúðargata. 

MH-110:095 heimild  Þessar minjar eru rétt utan við skipulagsmörkin 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1910 var lítill kofi um 20 m NNA við 

hús 094 fast norðan við girðingu eða garðlag umhverfis garð. Er hann sýndur u.þ.b. efst á 

Gunnlaugsgötu. Nú stendur bílskúr á þessum slóðum. Kofinn hefur staðið á hæð við grónar 

klappir þar sem nú er þéttbýli. Brött brekka er til austurs og suðurs. Kofinn er nú horfinn.  

 

MH-110:105 frásögn, skotbyrgi  

Bæði breski og bandaríski herinn voru með nokkur umsvif í Borgarnesi og sjást ennþá talsverð 

ummerki um þau. Samkvæmt Lilju Jónasardóttur, heimildamanni sáust leifar af skotbyrgi fyrir 

neðan (vestan) Íþróttamiðstöð Borgarness, þar sem nú (2008) er malarplan. Þar sem malarplanið 

er var áður klöpp sem byrgið stóð á. Hún var sprengd upp þegar planið var gert. Svæðið er 20-30 

m breitt og nær frá Íþróttamiðstöð að sjó. 

Deiliskipulagið leggur ekki neitt nýtt land undir mannvirki, hvorki nýjar götur eða hús og því ekki 

verið lögð áhersla á að gera deiliskráningu fyrir svæðið hins vegar er minnt á 24. gr. laga um 

menningarminjar nr. 80/2012 en þar segir: 

”Finnist fornminjar sem áður voru ókunnar, t.d. undir yfirborði jarðar, sjávar, vatns eða í jökli, skal 

skýra Minjastofnun Íslands frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á landeiganda 

og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn.  Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við 

framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd án tafar. Skal Minjastofnun 

Íslands láta framkvæma vettvangskönnun umsvifalaust svo skera megi úr um eðli og umfang 

fundarins. Stofnuninni er skylt að ákveða svo fljótt sem auðið er hvort verki megi fram halda og 

með hvaða skilmálum. Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi 

Minjastofnunar Íslands.” 

1.9 Húsakönnun og varðveislugildi húsa 

Gerð hefur verið húsakönnun23 fyrir götur innan deiliskipulagsins en innan marka deiliskipulagsins 

eru nokkur hús við Borgarbraut ásamt húsi við Gunnlaugsgötu 17 og 21 sem falla undir hverfisvernd 

 

2 Guðlaug Erna Jónsdóttir arkitekt faí. Borgarvogur, Borgarbyggð, 

húsaskráningarskýrsla. Borgarnes 2019. 

3 Guðlaug Erna Jónsdóttir arkitekt faí, Borgarvogur, Borgarbyggð, húsakönnun 

greinargerð. Borgarnes 2019. 
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gamla bæjarins í Borgarnesi (H3). Í aðalskipulaginu kemur fram varðandi hverfisvernd gamla 

bæjarins að þar skal þess gætt að húsin séu færð til upprunalegs horfs, eins og kostur er, við 

endurgerð og viðhald þeirra. Mikilvægt er að halda sérkennum byggðar frá fyrri hluta tuttugustu 

aldar. Ný mannvirki á hverfisverndarsvæði gamla bæjarins (H3) skulu taka tillit til þeirra húsa sem 

fyrir eru. Krafan um varðveislu á upprunalegri götumynd skal ganga fyrir. Óska skal umsagnar 

húsafriðunarnefndar standi til að breyta einstökum húsum undir hverfisvernd. Heimilt er að nýta 

þau í nýjum tilgangi. Mikilvægt er að hvetja til þess að byggingarlistarlegt gildi þeirra skerðist ekki. 

1.10 Húsavernd 

Þrjú hús eru 100 ára eða eldri og þar með friðuð skv. lögum um menningarminjar nr. 80/2012 og eru 

það eftirfarandi: 

Borgarbraut 25A 

Byggingarár: 1910 

Hönnuður: Ókunnur 

Borgarbraut 47 

Byggingarár: 1916 

Hönnuður: Kjartan Á Kjartansson 

Borgarbraut 29 

Byggingarár: 1919 

Hönnuður: Ókunnur. 

Öll þessi hús falla undir áðurnefnda hverfisvernd gamla bæjarins í Borgarnesi (H3). Breytingar á 

friðuðum húsum þarf að vinna í samvinnu við Minjastofnun Íslands en einnig er áskilið að 

húsafriðunarnefnd fjalli um breytingar á friðuðum húsum skv. 9. gr. laga um menningarminjar.  

1.11 Samráð 

Í tengslum við vinnu við deiliskipulag var haft samráð eða samband við þær stofnanir og 

hagsmunaaðila sem tengjast beint því sem snertir deiliskipulagsgerðina.  

Borgarbraut er skilgreind sem þjóðvegur í þéttbýli og því þörf á samráði við Vegagerðina. 

Helstu samráðsaðilar: 

• Skipulagsstofnun 

• Heilbrigðiseftirlit Vesturlands 

• Vegagerðin 

• Minjastofnun Íslands 

• Náttúrustofa Vesturlands 

• Umhverfisstofnun 

• Veðurstofan 

• Viðeigandi nefndir og deildir Borgarbyggðar 
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1.12 Gögn deiliskipulags 

Deiliskipulagið samanstendur af eftirtöldum gögnum: 

• Greinargerð með forsendum og skipulags- og byggingarskilmálum auk umhverfisskýrslu. 

• Deiliskipulagsuppdráttur í mælikvarða 1:2000 í A1. 
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2 Deiliskipulag 

Deiliskipulagið felur í sér að afmarka svæði vegna viðbyggingar við íþróttahúsið og bílastæða við það. 

Skammtímastæði fyrir skólabíla er fært. Gert er ráð fyrir fyllingu að hluta undir strandstíg við vík milli 

Kjartansgötu og íþróttahússins sem gefur möguleika á lóni. Stígar og tengingar þeirra innan 

skipulagssvæðisins eru skoðaðir. 

Þá er gerð grein fyrir lóðarmörkum, byggingarreitum, nýtingarhlutfalli og öðrum þeim ákvæðum 

sem ástæða er til að skilgreina í deiliskipulagi. 

2.1 Íþróttamiðstöð - íþróttasvæðið 

Íþróttamiðstöðin er við Þorsteinsgötu 1-3. Það er landfylling aftan við húsið sem gert er ráð fyrir að 

nýtt verði undir bílastæði og strandstíg. Gert er ráð fyrir að íþróttahúsið verði stækkað til austurs 

þar sem hluti núverandi bílastæða er. Á svæðinu eru auk íþróttamiðstöðvarinnar frjálsíþróttavöllur, 

grasvöllur, sundlaug með heitum pottum og rennibraut, körfuboltavellir og bílastæði. 

Íþróttamiðstöðin verður stækkuð um allt að 3291 m2. 

2.1.1 Tækjageymsla 

Undir hamrinum, suðvestan við íþróttavöllinn og neðan við Helgugötu 7, eru gámar nýttir fyrir tæki 

og tól vegna reksturs vallarins. Gert er ráð fyrir nýjum byggingarreit fyrir tækjageymsluna og gert 

ráð fyrir að hægt verði að byggja varanlega tækjageymslu allt að 150 m2 á einni hæð. 

2.2 Grunnskóli Borgarness 

Skólinn er heildstæður grunnskóli fyrir 1. - 10. bekk og hafa verið ein til tvær bekkjardeildir í hverjum 

árgangi og heildarfjölda nemenda undanfarin ár verið á bilinu 250-300. Núverandi skólahús er 

tveggja hæða bygging alls 3.679 m2. Húsið er byggt í 5 áföngum; 1. áf. 1942, 2. áf. 1965, 3. áf. 1982, 

4. áf. 1992, 5. áf. 2001. Unnið er að stækkun skólans og fjarlægja hluta sem ekki nýtast lengur eða 

uppfylla ekki kröfur. Í nýrri viðbyggingu er m.a. samkomu- og matsalur og eldhús.  

Þau viðbyggingaráform, sem nú eru í undirbúningi, eru tveir áfangar, 607 m2 og 520 m2 en jafnframt 

er gert ráð fyrir að fjarlægja tæplega 470 m2 sem ekki nýtast með góðu móti. 
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Mynd 7. Grunnskólinn í Borgarnesi að norðan verðu, sumar 2019. 

2.3 Þorsteinsgata 

Auk íþróttamiðstöðvarinnar sem er við Þorsteinsgötu 1-3 eru íbúðahús við Þorsteinsgötu 4-21. Engin 

lóð er númer 2 en í skipulaginu er gert ráð fyrir byggingarreit norðan við bílskúr við lóð númer 5, 

fyrir félagsstarfsemi. Engar skipulagsbreytingar eru ráðgerðar við íbúðahúsin, aðeins áðurnefndar 

breytingar við íþróttamiðstöðina. Raðhús við Borgarbraut 35-45 hafa aðkomu frá Þorsteinsgötu. Í 

húsakönnuninni kemur fram að: Við Þorsteinsgötu standa einbýlishús af ólíkum gerðum, elsta húsið 

(svo vitað sé) var byggt 1938 og yngsta 1973 en flest eru byggð milli 1960 og 1970. Götumyndin 

einkennist af fjölbreyttum byggingarstílum með tilheyrandi óreiðukenndu yfirbragði. 

Norðan við íþróttahúsið á landfyllingunni er gert ráð fyrir strandstíg og bílastæðum. Gert er ráð fyrir 

möguleika á lóni í víkinni, fyrir innan fyllinguna, sjá nánar í kafla 2.7.2.1. 

2.4 Kjartansgata 

Kjartansgata er nær fullbyggð íbúðagata. Í húsakönnun kemur fram að: Kjartansgata hefur ákveðið 

heildstætt yfirbragð þar til kemur að austasta hluta götunnar með bílaverkstæði/verslun (bakhlið) 

og nýlegri 5 hæða hótelbyggingu og fjölbýlishúsi upp á 7 hæðir. Íbúðarhúsin sem standa við 

Kjartansgötu eru öll byggð sem einbýlishús, þau eru mismunandi og hafa mismikið breyst. Þau hafa 

þó ákveðið heildstætt yfirbragð þar sem þau eru flest einnar hæðar, steinsteypt með einhalla þaki 

og hafa sterk stíleinkenni módernisma/ funktionalisma. 

Gert er ráð fyrir stækkaðri lóð fyrir dælubrunn Veitna í botni götunnar, sjá nánar í kafla 2.9 

Gert er ráð fyrir gönguleið meðfram ströndinni norðan við húsin við Kjartansgötu. Í dag er 

strandstígur norðan við Kjartansgötu 25-29 sem á að framlengja meðfram ströndinni til vesturs. 

Stígurinn verður að einhverju leyti á uppfyllingu og brú sem næði a.m.k. frá botni Kjartansgötu og 

yfir í fyllinguna norðaustan við íþróttamiðstöðina. Lengd þessa hluta strandstígsins sem væri að 

miklu leyti á fyllingu væri um 300 metrar. 
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2.5 Skallagrímsgata 

Fjögur hús eru öðru megin við Skallagrímsgötu. Í Skallagrímsgötu 1 er sambland af íbúðum og 

atvinnustarfsemi. Skallagrímsgata 3 og 5 eru íbúðarhúsnæði. Húsið við Skallagrímsgötu 7 er nýtt fyrir 

frístund eða félagsstarfsemi. Hinu megin götunnar er Skallagrímsgarður sem gegnir mikilvægu 

hlutverki í bæjarmyndinni. Í húsakönnun kemur fram að húsin við Skallagrímsgötu eru ólík bæði í 

byggingarstíl og umfangi og því ekki hægt að tala um heildstæða götumynd. 

2.6 Borgarbraut 

Tíu einbýlishús, hús númer 25 – 33 og 47, 49 og 53 og sex raðhús, hús númer 35 – 45 auk 

tónlistarskólands í húsi númer 22 við Borgarbraut, tilheyra deiliskipulaginu. Gatnamótin 

Skallagrímsgata og Borgarbraut eru innan deiliskipulagsins en restin af Borgarbraut er hluti af öðru 

væntanlegu deiliskipulagi. Mörg húsanna við Borgarbraut eru hluti hverfisverndarinnar H3. 

2.7 Samgöngur 

Kjartansgata, Þorsteinsgata og Skallagrímsgata liggja í gegnum skipulagssvæðið nær endilangt. 

Borgarbraut sem er skilgreind sem þjóðvegur í þéttbýli er utan skipulagsins fyrir utan áðurnefnd hús 

og gatnamót. Borgarbraut er aðal vegurinn í gegnum þéttbýlið í Borgarnesi.  

2.7.1 Gatnakerfi 

Talin er þörf á að gera lagfæringar á gatnakerfinu við gatnamót Borgarbrautar og Skallagrímsgötu. 

Þar verða útbúin skammtímastæði fyrir skólarúturnar í stað þess að hleypa krökkunum út við 

sundlaugina, til að stytta aðkomuleið þeirra í skólann.  

2.7.2 Gangbrautir og gangstéttar 

Ekki er gert ráð fyrir breytingu á fyrirkomulagi núverandi gangstétta innan hverfisins en gert er ráð 

fyrir að bæta við stíginn meðfram ströndinni. 

Gert er ráð fyrir að strandstígurinn verði á fyllingunni norðan við íþróttasvæðið í stað þess að fara í 

gegnum það að sunnan verðu. Stígurinn þverar víkina norðaustan við íþróttasvæðið að hluta á 

fyllingu og að hluta á brú. Ný fylling tengd stígagerð væri um 2000m2. Efni verður sótt í opnar námur 

með starfsleyfi í sveitarfélaginu. Stígurinn liggur norðan við Kjartansgötu og tengist núverandi stíg 

norðan við Kjartansgötu 23 og 25. Lengd þessa hluta væri um 300 metrar. 

2.7.2.1 Lón 

Við gerð fyllingar og brúar fyrir strandstíginn neðan við Þorsteinsgötu er mögulegt að mynda lón. 

2.7.3 Bílastæði 

Samkvæmt deiliskipulagi er gert ráð fyrir breytingum á fyrirkomulagi bílastæða umhverfis 

íþróttahúsið. Núverandi stæði við húsið eru 19 og hinu megin við götuna við Skallagrímsgarð eru 43 
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stæði. Stæðum austan við húsið fækkar í 11 en bætt verður við 82 stæðum norðan við húsið. Þar af 

eru a.m.k. 2 fyrir hreyfihamlaða. 

Staðsetning bílastæða innan lóðar íþróttahússins á deiliskipulagsuppdrætti er aðeins til skýringar og 

er ekki bindandi. Tryggja þarf aðkomu slökkviliðs að íþróttahúsinu um bílastæðin. 

Við íbúðargötur skulu bílastæði almennt ekki ná yfir meira en 10 metra af götuhlið lóða nema ef um 

fjölbýli sé að ræða.  

Bílastæði skulu almennt vera í samræmi við kafla 6.2 byggingareglugerðar nr. 112/2012. 

2.8 Lóðir 

Innan deiliskipulagssvæðisins eru margar fullbyggðar lóðir flestar fyrir íbúðarhús. Áætluð lóðarmörk 

út frá loftmynd eru sýnd á skipulagsuppdrætti fyrir skipulagssvæðið. Þessar upplýsingar eru til 

viðmiðunar, en nánar er gerð grein fyrir lóðarmörkum, málsetningu lóðar og lóðarstærð á mæliblaði. 

Þar sem misræmi er gildir mæliblað. 

Upplýsingar um núverandi byggingar innan skipulagssvæðisins eru eftirfarandi skv. Aðalskipulagi, 

Þjóðskrá Íslands og áðurnefndrar húsakönnunar. Aðeins er tekið fram ef hús er skráð með hátt 

varðveislugildi í húsakönnun, sjá nánar könnunina sjálfa: 

 

Staðsetning/Merking Notkun Byggingarár Birt stærð Húsakönnun eða 

Aðalskipulag  

Gunnlaugsgata 13 Skóli 1965 528,0 m2  

Gunnlaugsgata 13 Skóli 1949 1031,6 m2 

Gunnlaugsgata 13 Skóli 1982 912,4 m2 

Gunnlaugsgata 13 Skóli 1992 567,2 m2 

Gunnlaugsgata 13 Skóli 2001 640,2 m² 

Gunnlaugsgata 17 Einbýlishús 1926 90,8 m2 Partur af heild sem er með 

hverfisvernd skv. ASK. 

Gunnlaugsgata 21 Íbúðarhúsalóð  Hús rifið  

Gunnlaugsgata 21B Einbýlishús 1929 124,0 m2 Partur af heild sem er með 

hverfisvernd skv. ASK. 

Þorsteinsgata 1-3 Íþróttah og sundlaug 1976 3428,8 m2  

Þorsteinsgata 1-3 Sundlaug 1998 0,0 m2  

Þorsteinsgata 1-3 Spennistöð 1976 29,2 m2  

Þorsteinsgata 4 Einbýlishús 1938 142,2 m2  
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Þorsteinsgata 5 Íbúðareign 1965 210,8 m2  

Þorsteinsgata 5 Íbúðareign 1965 186,3 m2  

Þorsteinsgata 6 Einbýlishús 1965 164,0 m2  

Þorsteinsgata 7 Íbúðareign 1973 95,3 m2  

Þorsteinsgata 7 Íbúðareign 1973 220,6 m2  

Þorsteinsgata 8 Einbýlishús 1965 203,3 m²  

Þorsteinsgata 9 Íbúðareign 1967 122,3 m2  

Þorsteinsgata 9 Íbúðareign 1967 197,8 m2  

Þorsteinsgata 10 Einbýlishús 1965 168,2 m2  

Þorsteinsgata 11 Einbýlishús 1958 217,0 m2  

Þorsteinsgata 12 Einbýlishús 1958 194,4 m2  

Þorsteinsgata 13 Íbúðareign 1959 75,5 m2  

Þorsteinsgata 13 Íbúðareign 1959 135,9 m2  

Þorsteinsgata 14 Einbýlishús 1966 234,2 m2  

Þorsteinsgata 15 Einbýlishús 1957 202,9 m2  

Þorsteinsgata 17 Einbýlishús 1950 228,3 m2 Hátt varðveislugildi 

Þorsteinsgata 19 Einbýlishús 1923 109,8 m2  

Þorsteinsgata 21 Einbýlishús 1958 94,2 m2  

Borgarbraut 23 Skóli 1966 315,2 m2  

Borgarbraut 25A Einbýlishús 1910 68,1 m2 Húsið er friðað og partur 

af heild sem er með 

hverfisvernd skv. ASK. 

Borgarbraut 25b Einbýlishús 1912 184,4m2 Friðað 

Borgarbraut 25 Einbýlishús 1941 255,2 m2 Partur af heild sem er með 

hverfisvernd skv. ASK. 

Borgarbraut 27 Einbýlishús 1920 106,0 m2 Partur af heild sem er með 

hverfisvernd skv. ASK. 

Húsið er friðað. 

Borgarbraut 29 Íbúðareign 1919 (1910?) 75,7 m2 Húsið er friðað. 

Borgarbraut 29 Íbúðareign 1919 91,4 m2 Húsið er friðað. 

Borgarbraut 31 Íbúðareign 1940 63,8 m² Takmarkað verndargildi. 

Partur af heild sem er með 

hverfisvernd skv. ASK. 
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Borgarbraut 33 Einbýlishús 1959 232,3 m2  

Borgarbraut 35 Raðhús 1959 154,7 m2 Einstök húsaröð. Partur af 

heild sem er með 

hverfisvernd skv. ASK. 
Borgarbraut 37 Raðhús 1959 151,9 m2 

Borgarbraut 39 Raðhús 1959 151,9 m2 

Borgarbraut 41 Raðhús 1959 151,9 m2 

Borgarbraut 43 Raðhús 1959 151,9 m2 

Borgarbraut 45 Raðhús 1959 154,7 m2 

Borgarbraut 47 Einbýlishús 1916 70,2 m2 Partur af heild sem er með 

hverfisvernd skv. ASK. 

Borgarbraut 49 Einbýlishús 1922 139,9 m² Partur af heild sem er með 

hverfisvernd skv. ASK. 

Borgarbraut 53 Einbýlishús 1944 207,1 m2  

Kjartansgata 1 Einbýlishús 1963 153,7 m2  

Kjartansgata 3 Einbýlishús 1960 231,0 m2  

Kjartansgata 4 Einbýlishús 1965 233,6 m2 Hátt varðveislugildi 

Kjartansgata 5 Einbýlishús 1960 249,4 m²  

Kjartansgata 6 Einbýlishús 1973 212,6 m2 Hátt varðveislugildi 

Kjartansgata 7 Einbýlishús 1960 114,9 m2  

Kjartansgata 11 Einbýlishús 1960 164,9 m2  

Kjartansgata 12 Einbýlishús 1963 158,1 m2  

Kjartansgata 13 Einbýlishús 1960 145,2 m2  

Kjartansgata 14 Einbýlishús 1966 253,3 m2  

Kjartansgata 15 Einbýlishús 1962 149,4 m2  

Kjartansgata 16 Einbýlishús 1961 157,4 m2  

Kjartansgata 17 Íbúðareign 1965 57,2 m2  

Kjartansgata 17 Íbúðareign 1965 176,8 m2  

Kjartansgata 18 Einbýlishús 1963 153,6 m2  

Kjartansgata 19 Einbýlishús 1964 179,2 m2  

Kjartansgata 20 Einbýlishús 1963 218,8 m2  

Kjartansgata 21 Einbýlishús 1970 234,6 m2  

Kjartansgata 22 Einbýlishús 1967 179,7 m2  
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Kjartansgata 23 Einbýlishús 1970 268,0 m2  

Kjartansgata 25 Einbýlishús 1972 303,7 m2  

Kjartansgata 27 Einbýlishús 1973 244,6 m2  

Kjartansgata 29 Einbýlishús 1976 141,3 m²  

Skallagrímsgata 1 Íbúðarhús/ 

Tannlæknastofa 

1967 508,9 m²  

Skallagrímsgata 3 Einbýlishús 1974 221,7 m²  

Skallagrímsgata 5 Íbúðarhús 1947 200,2 m²  

Skallagrímsgata 7a Einbýlishús 1968 138,1 m²  

Skallagrímsgata 8a Félagsheimili 2005 52,9 m²  

 

Fimm hús eru 100 ára eða eldri og þar með friðuð skv. lögum um menningarminjar nr. 80/2012 og 

eru það eftirfarandi: Borgarbraut 25A frá 1910, Borgarbraut 25B frá 1912, Borgarbraut 47 frá 1916, 

Borgarbraut 29 frá 1919 og Borgarbraut 27 frá 1920. Þrjú hús í viðbót nálgast 100 ára aldurinn:, 

Borgarbraut 49 frá 1922, Þorsteinsgata 19 frá 1923 og Gunnlaugsgata 17 frá 1926. 

Lóð grunnskólans er í um 17-18 metra hæð og nær skólahúsið nánast að frambrún hamranna, en 

meðfram brúninni er girt gönguleið og frá henni stígur með um 90 þrepum, niður að neðri hluta 

skipulagssvæðisins. Landhæð neðan við hamrana er í um 3-6 metrum. Íþróttamiðstöðin er á fyllingu 

út við sjó í um 5-6 metra hæð en íþróttasvæðið sjálft er undir 5 metra flóðalínunni.  

2.8.1 Nýjar lóðir. 

Í botni Kjartansgötu - 120 m2 lóð í kringum dælubrunn. 

Þorsteinsgata 1-3 – gert er ráð fyrir 250 m2 lóð undir hús fyrir félagsstarfssemi. 

Vestan við íþróttasvæði – 100 m2 lóð í kringum dælubrunn. 

2.9 Byggingarreitir og skilmálar 

Á skipulagsuppdrætti eru sýndir byggingarreitir á lóðum þar sem gert er ráð fyrir nýbyggingum eða 

viðbyggingum og skulu byggingar byggðar innan þeirra. 

Þó mega svalir, stigar og stigapallar, þar sem aðstæður leyfa, ná allt að 2,0 metra út fyrir húshlið og 

2,0 metra út fyrir byggingarreit.  

2.9.1 Stækkun íþróttahúss 

Stærð viðbyggingar allt að 3291 m2 á 2-3 hæðum, hámarkshæð sú sama og núverandi bygging. 

Gólfhæð til viðmiðunar yfir 5 metrar.  
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2.9.2 Tækjahús við íþróttavöllinn 

Byggingarreitur 250 m2, stærð húss allt að 150 m2 á einni hæð, hámarkshæð 4 metrar. Gólfhæð verði 

í 5 metrum eða hærra.  

2.9.3 Bygging fyrir félagsstarfsemi 

Austan við íþróttahúsið er gert ráð fyrir húsi fyrir félagsstarfssemi, s.s. skátastarf. Stærð húss allt að  

90 m2 á einni hæð. Gólfhæð verði í 5 metrum eða hærra. 

2.10 Veitur og sorp 

Samráð skal haft við Borgarbyggð og aðra viðeigandi aðila vegna framkvæmda í nánd við núverandi 

lagnir, og möguleika á færslu lagna.  

• OR sér svæðinu fyrir rafmagni.  

• Veitur sér svæðinu fyrir heitu og köldu vatni.  

• Veitur sér um fráveitu sveitarfélagsins.  

2.10.1 Fráveita 

Gert er ráð fyrir að allar byggingar á svæðinu tengist fráveitukerfi Borgarbyggðar. Kerfið er í 

samræmi við byggingarreglugerð nr. 112/2012 og reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skolp. 

2.10.2 Sorpgeymslur 

Sorpgeymslur skulu almennt vera í samræmi við kafla 6.12 í byggingareglugerð (112/2012) eða 

samkvæmt ákvæðum sem Borgarbyggð setur.  

Aðgengi að sorpgeymslum skal vera auðvelt og staðsetning þannig að sorpgeymslan sé ekki 

áberandi. Við hönnun sorpgeymslna skal taka mið af flokkun sorps og gera ráð fyrir nægjanlegum 

aðstæðum og rými þannig að samræmist verklagsreglum Borgarbyggðar. 

2.11 Flóðahætta  

Í aðalskipulagi Borgarbyggðar er sýnd 5 metra flóðalína. Veðurstofan mun úrskurða hvort þetta gildi 

fyrir alla strandlengju sveitarfélagsins eða hvort aðeins eigi við strandlínuna sem liggur að Hvítá. 

Allar breytingar sem eru áætlaðar eru við eða yfir 5 metra línunni að strandstígnum frátöldum. 

3 Almennir skilmálar 

3.1 Almennt 

Hér er lýst almennum skilmálum sem gilda að jafnaði um allar byggingar og framkvæmdir í tengslum 

við deiliskipulag þetta. 
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3.2 Breytingar á húsum, viðbyggingar og bílgeymslur 

Almennt gildir að við allar breytingar á húsum og ytri umgjörð þeirra skal taka ríkt tillit til samhengis 

byggðarinnar, yfirbragðs hennar og götumyndar. Þá skal þess gætt að sómi sé sýndur upphaflegum 

byggingarstíl og hlutföllum húsa. 

Líkt og kom fram í kafla 1.5.4 skal þess gætt, að hús sem falla undir hverfisvernd gamla bæjarins í 

Borgarnesi (H3), séu færð til upprunalegs horfs, eins og kostur er, við endurgerð og viðhald þeirra. 

Sjá nánar í kafla 1.5.4 og í kafla 1.9. 

3.3 Hönnun og uppdrættir 

Húsagerðir skulu taka mið af þeirri byggð sem fyrir er á svæðinu en að öðru leyti skal fara eftir því 

sem mæliblöð, skilmálar þessir, byggingarreglugerð (112/2012), reglugerð um framkvæmdaleyfi 

(772/2012) og aðrar reglugerðir segja til um. 

Þar sem hús eru samtengd skal samræma útlit, þakform, lita- og efnisval. 

Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar í aðalatriðum, hæðartölur á landi við hús og á 

lóðarmörkum, skjólveggi á lóð og annað það sem máli skiptir fyrir útlit og fyrirkomulag mannvirkja 

á lóðinni sbr. byggingarreglugerð (112/2012).  

Við hönnun bygginga skal gengið út frá reglugerð um hávaða (724/2008). 

3.4 Mæliblöð  

Mæliblöð sýna stærðir lóða, lóðamörk, byggingarreiti húsa, fjölda bílastæða á lóð, kvaðir ef 

einhverjar eru o.fl. Allir megin hlutar húss skulu standa innan byggingarreits, eins og hann er sýndur 

á mæliblaði fyrir hverja lóð. Byggingarreitur sýnir lágmarksfjarlægð frá lóðarmörkum. 

Mæliblöð sýna einnig viðmiðunarhæðir gangstétta og gatna við lóðarmörk, sem er þá einnig 

lóðarhæð á þessum mörkum.  

3.5 Frágangur lóða 

Frágangur lóða skal almennt vera í samræmi við kafla 7.2 í byggingareglugerð (112/2012).  

Lóðarhafi sér sjálfur um framkvæmdir og frágang á sinni lóð og ber ábyrgð á að þær séu í samræmi 

við samþykktar teikningar og hæðartölur skv. mæliblaði.  

Lóðarhafi skal ganga frá lóð sinni meðfram opnum svæðum í þeirri hæð, sem sýnd er á mæliblöðum, 

og bera allan kostnað af því.  

3.6 Hverfisvernd 

Eins og kom fram í kafla 1.5.4 eru hús númer 25A, 27, 31, 35-49 við Borgarbraut ásamt húsum við 

Gunnlaugsgötu 17 og 21B undir hverfisvernd þéttbýlis. Skal fengið álit Minjastofnunar Íslands við 

breytingar á þeim sbr. lög nr. 104/2001. 
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4 Umhverfisskýrsla 

Megintilgangur þessarar umhverfisskýrslu er að greina frá helstu mögulegu umhverfisáhrifum sem 

framkvæmdir skv. deiliskipulagi þessu eru líklegar til að hafa á umhverfið. Þá er reynt að segja til um 

það hvort þessi áhrif í heild sinni geti orðið veruleg í skilningi laga nr. 105/2006 um mat á 

umhverfisáhrifum áætlana. 

Í samræmi við lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana ber að meta áhrif deiliskipulagstillögu 

sem felur í sér framkvæmd sem er tilgreind í 1. viðauka laga nr. 106/2000 um mat á 

umhverfisáhrifum á umhverfi sitt. 

Deiliskipulagið fellur undir lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana vegna liðar 10.23 í 1. viðauka 

í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000: Mannvirki til að verjast rofi á strandlengjum utan 

verndarsvæða, t.d. með stíflugörðum, brimbrjótum, hafnargörðum og öðrum varnarmannvirkjum 

gegn ágangi sjávar. Landfyllingar þar sem áætluð uppfylling er allt að 5 ha. Undanskilið er viðhald 

og endurbygging framangreindra mannvirkja. 

Í 1. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 kemur fram að markmið þeirra sé að stuðla að 

sjálfbærri þróun, draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og stuðla að því að við gerð framkvæmda- 

og skipulagsáætlana sé tekið tillit til umhverfissjónarmiða. Markmið með matsvinnunni er jafnframt 

að sýna fram á að við gerð deiliskipulags hafi verið litið til helstu afleiðinga fyrir umhverfið. 

Í vinnu við deiliskipulag var lagt mat á það hvaða þætti væri nauðsynlegt að skoða m.t.t. 

umhverfisáhrifa, hversu ítarlega og hvaða umhverfisþættir og viðmið yrðu lögð til grundvallar við 

mat á umhverfisáhrifum áætlunarinnar. Í vinnu við deiliskipulag var haft samráð við 

Skipulagsstofnun en óskað var umsagnar stofnunarinnar um umfang og áherslur umhverfismats 

áætlunarinnar. 

Umhverfisskýrslan er unnin í samræmi við lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 sem og 

leiðbeiningar Skipulagsstofnunar sama efnis. 

4.1 Umhverfisþættir 

Umhverfisþættirnir eru valdir út frá þeim aðstæðum sem eru á skipulagssvæðinu. 

Þeir þættir sem helst eru taldir geta orðið fyrir áhrifum, jákvæðum eða neikvæðum, af framkvæmd 

deiliskipulags eru: 

• Sjávarfitjar og leirur og dýralíf tengt þeim í Borgarvogi. 

• Sjónræn áhrif. 

• Lýðheilsa. 

4.2 Áhrifaþættir 

Þeir þættir deiliskipulags sem taldir eru geta haft möguleg umhverfisáhrif eru eftirfarandi, í samræmi 

við skipulags- og matslýsingu deiliskipulags og breytingar á aðalskipulagi: 
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• Landfylling, um 0,2 ha, vegna um 300 metra göngustígs við ströndina. 

4.3 Umhverfisviðmið 

Umhverfisviðmið eru notuð sem mælikvarði eða sem vísir sem notaður er til að meta einkenni og 
vægi þeirra áhrifa sem framkvæmdir skv. deiliskipulagi kunna að hafa í för með sér.  
Eftirfarandi umhverfisviðmið verða lögð til grundvallar: 

Umhverfisþættir Viðmið Útskýring 

Sjávarfitjar og 
leirur og dýralíf 
tengt þeim. 

Lög um náttúruvernd 
nr. 60/2013, 61. gr. 

• Í 61. gr. laganna er kveðið á um sérstaka vernd 
þeirra vistkerfa og jarðminja sem taldar eru 
upp í 1. mgr. og 2. mgr. greinarinnar.  

• Skv. 3. mgr. ber að forðast röskun þeirra 
náttúrufyrirbæra sem undir greinina falla, 
nema brýna nauðsyn beri til og ljóst að aðrir 
kostir séu ekki fyrir hendi. 

• Leyfi Umhverfisstofnunar þarf til framkvæmda 
þar sem hætta er á að spillt verði friðuðum 
náttúruminjum. 

Skipulagslög 
123/2010 gr. 1 og 9 

Markmið laga þessara er m.a.: 

• að þróun byggðar og landnotkunar á landinu 
öllu verði í samræmi við skipulagsáætlanir þar 
sem efnahagslegar, félagslegar og 
menningarlegar þarfir landsmanna, heilbrigði 
þeirra og öryggi er haft að leiðarljósi, 

• að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri 
nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd 
landslags, náttúru og menningarverðmæta og 
koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu, 
með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. 

Sjónræn áhrif, 
náttúrulegt 
landslag 

Reglugerð um 
náttúruvernd nr. 
205/1973 11 og 37 gr. 

• Öllum er skylt að sýna varúð í samskiptum við 
náttúru landsins, svo að henni sé ekki spillt að 
óþörfu. 

• Ef hætta er á því, að fyrirhuguð 
mannvirkjagerð eða jarðrask leiði til þess m.a. 
að land breyti verulega um svip er skylt að leita 
álits Umhverfisstofnunar áður en 
framkvæmdir hefjast. 

 
Við greiningu hugsanlegra umhverfisáhrifa er notast við þau hugtök sem skilgreind eru í 
leiðbeiningum Skipulagsstofnunar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi áhrifa. Við 
matið verður notast við eftirfarandi skilgreiningar á vægi:  

• (+) Jákvæð áhrif á umhverfisþátt. 
o Deiliskipulagið styður viðmið viðkomandi umhverfisþáttar.  
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• (0) Óveruleg áhrif á umhverfisþátt.  
o Deiliskipulagið hefur ekki teljandi áhrif á viðkomandi umhverfisþátt. 

• (-) Neikvæð áhrif á umhverfisþátt. 

o Deiliskipulagið vinnur gegn viðmiðum viðkomandi umhverfisþáttar. 

• (?) Óþekkt áhrif á umhverfisþátt. 

o Deiliskipulagið hefur óþekkt áhrif á viðkomandi umhverfisþátt.  

4.4 Valkostir 

Borin eru saman áhrif deiliskipulags við líklega þróun umhverfis án framfylgdar skipulagsins. 

4.5 Áhrifamat 

4.5.1 Sjávarfitjar og leirur og dýralíf tengt þeim - Borgarvogur 

Í upphafi verkefnisins var gert ráð fyrir stækkun landfyllingar norðan við íþróttahúsið undir stækkun 

íþróttahússins. Síðar kom í ljós að núverandi landfylling þolir ekki að byggt sé á henni og hefur því 

verið fallið frá þeirri hugmynd. Þessar breyttu forsendur leiða til þess að áætluð aukin landfylling 

verður aðeins í tengslum við gerð strandstígsins og er gert ráð fyrir að sú landfylling verði um 2000 

m2 eða um 0,1% af flatarmáli leirunnar. Í skýrslu Náttúrustofu Vesturlands um rannsókn á fuglalífi 

Borgarvogs við Borgarnes, sem gerð var sumarið 20194, var gert ráð fyrir að skerðing leirunnar yrði 

um 0,6%. Áhrifasvæðið er því mun minna en gert var ráð fyrir í upphafi. Skýrslan stendur samt sem 

áður fyrir sínu og gefur mikilvægar upplýsingar um leirurnar í Borgarvogi sem eru að hluta til innan 

skipulagssvæðisins. Eftirfarandi umfjöllun er úr skýrslunni. 

Leirurnar í Borgarvogi eru fæðuöflunarsvæði fyrir fugla, sér í lagi vaðfugla. Í kolefnisríku setinu lifa 

smádýr sem fuglarnir éta og safna þannig orku, m.a. fyrir varp og farflug. Íslenskar leirur eru sérlega 

mikilvægar fyrir fugla að vorlagi, þegar litla fæðu er annars staðar að hafa. Einnig gegna þær 

hlutverki í efnahringrásum og binda kolefni. Leirur njóta sérstakrar verndar skv. lögum nr. 60/2013 

um náttúruvernd. 

Borgarvogur er víðáttumikil gulþörungaleira, sú stærsta af þessari vistgerð hér á landi. Hún er á 

náttúruminjaskrá og er hluti af stærra svæði (Mýrar-Löngufjörur) sem áhugi er fyrir að friðlýsa. Lífríki 

gulþörungaleira einkennist af þörungaskán á yfirborði og miklum þéttleika smádýra. 

Fuglatalning á Borgarvogi fór fram sumarið 2019. Í hverri talningu nýttu sér leiruna að meðaltali 

1.110 fuglar (bil 488-2.379) af 22 tegundum. Þar af voru vaðfuglar 73-95% einstaklinga. 

Rannsóknin staðfestir að í Borgarvogi er ríkt fuglalíf. Út frá fyrirliggjandi gögnum er ekki hægt að 

leggja magnbundið mat á áhrifin á fuglalífið en dreifing fugla um leiruna bendir til að þéttleiki hafi 

verið svipaður á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði og annars staðar á leirunni. 

 

4 Róbert A. Stefánsson. Fuglalíf Borgarvogs við Borgarnes. Stykkishólmur 2019. 
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Fyrirhugaðar framkvæmdir fela í sér frekari skerðingu á leirunni í Borgarvogi, og þar með skerðingu 

á fuglalífi. Einnig munu þær hafa neikvæð áhrif á efnahringrásir, því með röskun leiru er dregið úr 

náttúrulegri kolefnisbindingu. Ef hluti af flatarmáli leirunnar þornar auk þess upp við uppfyllinguna 

þá eykst bein kolefnislosun, ekki ósvipað því sem gerist við framræslu votlendis. Almennt er talið að 

losunin sé hröðust fyrstu árin eftir að blautt land er þurrkað upp. Röskun leirunnar getur því hægt á 

náttúrulegri kolefnisbindingu og mögulega stuðlað að aukinni losun, sem stuðlar að auknum 

loftslagsbreytingum af mannavöldum. Ef farið er í framkvæmdir krefst það mótvægisaðgerða (á 

öðru svæði) sem mögulega gætu dregið úr neikvæðum heildaráhrifum framkvæmdarinnar. 

Niðurstaða: Aukin landfylling er talin hafa neikvæð eða óviss áhrif á leirur, fugla og annað dýralíf á 

leirunum. 

4.6 Ásýnd og landslag 

Austan við íþróttahúsið er það svæði innan deiliskipulagsins sem mun verða fyrir mestu áhrifum á 

ásýnd. Á þessu svæði er gert ráð fyrir stækkun íþróttahússins, færsla og stækkun bílastæða, 

strandstíg (að hluta á brú) og nýju húsi fyrir félagsstarfssemi. 

Séð frá Þorsteinsgötu munu áðurnefnd mannvirki almennt hafa takmörkuð áhrif á útsýni, helst mun 

það breytast frá svæðinu í kringum íþróttahúsið. Ásýnd strandarinnar mun hins vegar breytast 

talsvert, á um 300 metra kafla, þar sem fylling undir strandstíg nær út í sjó ásamt lítilli brú sem hluti 

af strandstígnum. Hver endanleg áhrif verða ræðst að miklu leyti af endanlegri hönnun mannvirkja, 

hvernig þau aðlagast umhverfinu í kring. Það er því mjög mikilvægt að við hönnun strandstígsins sé 

tekið tillit til náttúrunnar ásamt því að leita álits Umhverfisstofnun áður en farið er út í framkvæmdir. 

Niðurstaða: Áhrif strandstígs á ásýnd og landslag eru mjög óviss og mun útfærsla framkvæmdarinnar 

ráða stórum hluta þess hvernig til tekst. 

4.7 Samfélag, lýðheilsa 

Áætluð viðbót við strandstígin myndar tengingu milli núverandi strandstíga sem eru þegar komnir 

við Skúlagötu og Brákarsund að vestan verðu og Kveldúlfsgötu að austan verðu. Þetta gæfi íbúum 

betri möguleika til gönguferða og nánari tengingu við sjóinn og fuglalífið sem er í Borgarvoginum. 

Niðurstaða: Viðbót við strandstíg gefur bættar stígatengingar og bætir möguleika íbúa til hreyfingar 

og er því talið hafa jákvæð áhrif. 

4.8 Samantekt og niðurstaða 

Núverandi ástand er talið hafa óveruleg áhrif, viðbót við núverandi strandstíga er talin hafa jákvæð 

áhrif á samfélagið en gæti mögulega haft einhver neikvæð eða óviss áhrif á lífríkið í Borgarvogi. Hver 

sjónræn áhrifin verða ræðst algjörlega af útfærslunni. 

 Samantekt um umhverfisáhrif má sjá í töflu hér á eftir: 
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Skýringar 

(+) Jákvæð áhrif á umhverfisþátt 

(0) Óveruleg áhrif á umhverfisþátt 

(-) Neikvæð áhrif á umhverfisþátt 

(?) Óþekkt áhrif á umhverfisþátt 

Umhverfisþættir Viðbót við strandstíg Núverandi ástand 

Sjávarfitjar og leirur og dýralíf tengt þeim ? - + 

Sjónræn áhrif, náttúrulegt landslag ? + 

Samfélagsleg og hagræn áhrif + 0 - 


