GREINAGERÐ
1.
INNGANGUR
Skipulagssvæði:
Deiliskipulagið nær til 24 ha landsvæðis í Hítárdal í Borgarbyggð,
nánar tiltekið á því svæði þar sem stórt berghlaup varð 7. júlí
2018. Deiliskipulagið tekur til framkvæmdar sem felst í því að
móta árfarveg í gegnum berghlaupið á tæplega 1,8 km löngum
kafla, við það endurheimtist um 7 km langur árfarvegur sem er
mikilvægt búsvæði laxastofnsins neðan við berghlaupið. Einnig
verður áin aftur fiskgeng upp að Hítárvatni. Mótaði árfarvegurinn
mun renna svo til sömu leið og áin gerði fyrir berghlaupið.
Samkvæmt Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 - 2022 er svæðið
skilgreint sem landbúnaðarsvæði.
Kortagrunnur:
Skipulagsuppdráttur er teiknaður eftir hnitsettu (ISN93) smákorti
frá Verkfræðistofu FHG, unnið haustið 2018. Afmörkun
skipulagssvæðisins er einnig hnitsett samkv. sama smákorti.
Skipulagsgögn:
Deiliskipulagsuppdráttur í mælikvarða 1:2.500
Yfirlitsuppdráttur í mælikvarða 1:10.000
Afstöðumynd er hluti af Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 -2022.
Myndin fengin af vefnum borgarbyggd.is.
Yfirlitsmynd af svæðinu fyrir berghlaupið 7. júlí 2018. Myndin er
af map.is en fengin úr meðfylgjandi skýrslu sem unnin var af
Verkfræðistofu FHG.
Fornminjar:
Engar fornminjar eru á framkvæmdarsvæði en ef minjar koma í
ljós við framkvæmd verður farið að þjóðminjalögum og
Fornminjavernd ríkisins tilkynnt um fundinn.
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Yfirlitsuppdráttur í mkv. 1:10.000. Grunnmynd fengin af google maps

2.
LÝSING DEILISKIPULAGS
Lýsing svæðis:
Svæðið sem um ræðir er það svæði þar sem Hítará rann fyrir
berghlaup sem og svæðið í kring. Berghlaupið er að heild sinn um
160 ha og er landið ógróið, grýtt og óslétt grjótskriða. Landið er
illfært og erfitt yfirferðar fótgangandi. Svæðið í heild sinni er
tæplega 15% af heildarflatamáli bergshlaupsins, þar af þekja
árfarvegur, árbakkar og vegslóði um 3,5% og efnislosunarsvæðið
þekur rúmlega 11%.
Aðkoma:
Aðkoma er af Ólafsvíkurvegi nr. 54 og ef ekið er í vesturátt er
beygt til hægri rétt eftir að ekið er yfir Hítará. Ekinn er vegslóði
meðfram ánni c.a 9 km alveg upp að berghlaupinu. Gerður verður
vegslóði meðfram mótaða árfarveginum sem bæði nýtist sem
aðkomuvegur vegna framkvæmdarinnar og veiðimönnum og
annarri umferð um dalinn að framkvæmdinni lokinni.

Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2022
mynd sótt á borgarbyggd.is

3.
ALMENNIR FRAMKVÆMDARSKILMÁLAR
Tímasetning og hönnun:
Tímasetningar aðgerða og hönnun farvegar miðar að því að
lágmarka umhverfisáhrif neðar í ánni og þá mun
framkvæmdaraðili fylgja ábendingum Hafrannsóknastofnunar
varðandi tímasetningu og verklag. Landmótun tekur mið af
núverandi landslagi og ráðgert er að nota hluta af uppgreftri í
vegslóða sem leggja á með fram árfarveginum.
4.
UMHVERFISSKÝRSLA:
Fyrirspurn um matsskyldu hefur farið fram og var það niðurstaða
Skipulagsstofnunar að framkvæmdin hefði ekki í för með sér
umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. þau viðmið sem tilgreind eru í 2.
viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum. Framkvæmdin er því
ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
Meðfylgjandi gögn eru:
Matskyldfyrirspurn frá 8. apríl 2019 (VSÓ ráðgjöf)
Matskyldfyrirspurn - viðbrögð við umsögnum og
athugasemdum 27. júní 2019 (VSÓ ráðgjöf)
Endurheimt Hítarár, kostnaðaráætlun (Verkfræðiskrifstofa
FHG)
HNIT SKIPULAGSSVÆÐIS
NR. Austur,
Norður
01
352217.10,479426.58
02
352623.61,479741.96
03
352607.43,480199.82
04
352681.68,480435.08
05
352760.28,480402.44
06
352722.02,480310.28
07
352787.63,479861.40
08
352730.77,479569.77
09
352309.78,479349.45
10
352223.70,478904.78
11
352084.18,478922.69
x = austurhnit, y = norðurhnit
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Yfirlitsmynd af svæðinu fyrir berghlaupið 7.
júlí 2018.
Deiliskipulagsuppdráttur í mkv 1:2500
KORTAGRUNNAR
Loftmynd frá FHG
Verkfræðistofu
Hnit eru í ISN93
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