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  MKV: 1:100.000   Hluti sveitarfélagsuppdráttar

SKIPULAGSUPPDRÁTTUR
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BORGARBYGGÐ

VÞ

Sigurbjörg Ósk Áskeldóttir

þann_____________2020.

Samþykkt deiliskipulag var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda 

___________________________________________

sveitarstjórn þann_____________2020.

1.mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í 

Deiliskipulag þetta sem auglýst hefur verið samkvæmt 

       Auglýsing og samþykkt

DEILISKIPULAG FRÍSTUNDABYGGÐAR ENGJAÁS Í MUNAÐARNESI

hverju sinni.

sveitarfélagsins reglur við samræmi í vera skal förgun og losun , Sorp

 verður tekið úr Norðurá.Vatn til slökkvistarfa

öll skilyrði uppfyllt.

séu þró, um sameinast geta Lóðarhafar (2004). siturlagnir og rotþrær um 

UST leiðbeiningar í og Borgarbyggð í rotþrær og fráveitur um 296/2007 

nr. samþykkt í vísað er Einnig m.s.br.. 798/1999 nr. skólp og fráveitur 

um reglugerð og 112/2012 nr. byggingarreglugerð skv. fráveitu frá 

skal Ganga Vesturlands. heilbrigðisfulltrúa samþykki háð er fráveitukerfis 

og rotþróa staðsetning og Gerð svæðinu. á úrgang hættulegan og/eða 

efni hættuleg losa að er Óheimilt lóð. hvorri á rotþró í lögð  skal Fráveita

 er fengið frá dreifikerfi RARIK.Rafmagn

í landi Munaðarness.

staðsett er borholan landeiganda, vegum á er og einkaeign í  er Hitaveita

 er sótt úr vatnbóli sem er staðsett í landi Munaðarness.Neysluvatn

Veitur og sorp2.3

útsýni þaðan.  

hindri eða nágranna hús/pall á skugga ekki varpi þau að þannig stað 

velja skal trjám Stærri sinni. lóð á gróðursetja að heimilt er Lóðarhafa 

Gróður2.2

sýnd á byggingarleyfisteikningu. 

þeirra útfærsla skal og lóðar innan vera skulu Bílastæði botnlanga. enda 

við vera skal snúningsplan kring, um árið allt öxulþunga tonna 20 þola 

vegir skulu brunavarna Vegna lagnir. fyrir Kýrholtsás meðfram veghelgun 

metra 2 fyrir ráð er Gert breiðir. metra fjögurra a.m.k. vera skulu 

Vegir (1). Hringveg á inn þaðan og (5294) Munaðarnesi að héraðsvegi 

tengist sem Kýrholtsás veginn um verður skipulagssvæðis Aðkoma 

Samgöngur2.1

SKIPULAGSSKILMÁLAR2

helstu skjálftabelta.

legu af hliðsjón með slóðum þessum á verði skjálfti sterkur að er ólíklegt 

og svæðinu á lítil er Jarðskjálftahætta skipulagssvæðinu. á ofanflóðum 

eða vatns- á er hætta engin veðursæld, mikla fyrir þekkt er Munaðarnes 

Veðurfar og náttúruvá1.6

60/2013 um náttúruvernd.

nr. laga gr. 68. mgr. 2. sbr. deiliskipulagsins vegna Umhverfisstofnunar 

umsögn á þörf ekki því og verndar sérstakrar nýtur sem 

svæði á né náttúruverndarsvæði á hvorki er F61 Frístundabyggðasvæði 

Náttúruvernd1.5

framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar Íslands.“ 

halda að er Óheimilt skilmálum. hvaða með og halda fram 

megi verki hvort er auðið sem fljótt svo ákveða að skylt er Stofnuninni 

fundarins. umfang og eðli um úr megi skera svo vettvangskönnun 

framkvæma láta Íslands Minjastofnun Skal tafar. án framkvæmd stöðva 

stendur því fyrir sem sá skal verks framkvæmd við finnast ókunnar 

voru áður sem fornminjar „Ef segir: 80/2012 nr. menningarminjar um laga 

gr. 24. mgr. 2. Samanber deiliskipulags. lýsingu við athugasemdir engar 

gerði og 2020 febrúar 7. þann vettvangi á svæðið kannaði Vesturlands 

Minjavörður en svæðið, fyrir unnin verið ekki hefur Fornleifaskráning 

Fornminjar1.4

vegstæði. Deiliskipulag þetta er í samræmi við aðalskipulag. 

og nota sérstakra til svæði opið sé frístundabyggðar skipulagðar 

lands 25% að fyrir ráð skal Gera hektara. hvern á hús þrjú hámarki 

að sé frístundabyggðum nýjum í byggðar þéttleiki og m² 3.300 en 

minni ekki lóðir verði svæðum nýjum á að um á kveðið er aðalskipulags 

stefnu Í Munaðarness. landi í (F61) frístundabyggðar til svæði ha 157,4 

skilgreint er Aðalskipulagi Í 2011. ráðherra af staðfest var 2022 2010-

Borgarbyggðar Aðalskipulag svæðið. fyrir er deiliskipulag gildandi Ekkert 

Aðrar skipulagsáætlanir1.3

2010-2022.

Borgarbyggðar Aðalskipulagi í eru lagðar sem línum fylgja og sér sjálfum 

í er landið sem auðlind þá þannig nýta og áratugi í yfir hefur staðið sem 

uppbyggingu áfram halda hyggst Landeigandi jarðraski. tilheyrandi með 

vegalagningu nýrri á þörf ekki og nýttur er vegur núverandi að því í sér 

lýsir sem er, kostur og hagkvæm eins sé landnýting að og lóða tveggja 

frístundabyggð heildstæða um utan ramma skapa að ætlað er Skipulagið 

Markmið og forsendur skipulagsins1.2

deiliskipulagsáætlanir í gildi. 

engar eru landi aðliggjandi Á óraskað. land aðliggjandi 

er leiti öðru að en suðaustri, móti á lóðunum meðfram liggur Hitaveitulögn 

deiliskipulagssvæðis. innan er Kýrholtsás Vegurinn (5294). Munaðarnesi 

að héraðsvegi tengist sem Kýrholtsás, heitir sem veg núverandi 

um er svæðinu að Aðkoma Norðurá. að átt í suðausturs, til hallar 

Landið frístundalóðir. tvær skilgreindar eru svæðisins Innan svæðis. ha 

1,8 til tekur og Munaðarness landi í Engjaási á er Deiliskipulagssvæðið 

2022. 2010-Borgarbyggðar Aðalskipulagi samþykktu skv. Munaðarness, 

landi í F61, frístundabyggðasvæðis innan er Skipulagssvæðið 

Staðhættir1.1

ALMENNAR UPPLÝSINGAR1

Skilafrestur ábendinga og athugasemda var til 16. mars 2020. 

deiliskipulagstillögu. lýsingu sér kynnt gátu hagsmunaaðilar sem þar 

2020, mars 16. til febrúar 14. frá Borgarbyggðar ráðhúsi í sýnis til 

var Skipulagslýsing Íbúanum. í og Morgunblaðinu í 2020 febrúar 13. 

þann auglýst einnig og sveitarfélagsins heimasíðu á birt var lýsingar 

kynning Munarðarness, deiliskipulagstillögu á lýsingu 2020 janúar 

10. þann sínum fundi á samþykkti Borgarbyggðar Sveitarstjórn 

KYNNING OG SAMRÁÐ5

mun leiða af sér að fólk staldri við í sveitarfélaginu yfir sumartímann.

uppbygging sem þar jákvæð, verða áhrif hagræn og Samfélagsleg 

dýra- og plöntulíf á svæðinu.

bæði á áhrif jákvæð hefur sem trjáplöntur, gróðursetji lóðarhafar 

að fyrir ráð gera má uppbyggingu Með upp. jafnóðum græða 

lóðarhafi skal verður landsár ef og er kostur og eins hóf í stillt skal 

framkvæmdum fylgir sem Jarðraski holti. á staðsettar eru Lóðirnar 

UMHVERFISÁHRIF4

50 m² og telja þau með í byggingarmagni á lóð. 

er aukahúsa hámarksstærð Sameiginleg kostur. þess sé burðabita, 

og/eða skjólvegg sólpalli, með því tengjast og frístundahúsi 

nærri vera skal Aukahús leyfileg. ekki eru Bílskýli garðhús. 

og/eða gufubað svefnhýsi, geymsla, sem þjóna  mega Aukahús

Útilýsing skal ekki valda óþarfa ljósmengun.

hulinn. vera hann skal leiti öðru að en gangflöt á lýsa skal Ljósgjafi 

húsum. frá fjarlægð m 2 en meira í útiljós og lampa staðsetja að 

er óheimilt en verandir, og útveggi lýsa að því að miða  skal Lýsing

þaklitur vera dökkur.

skal og umhverfið í inn best sem falli hús að því að miða skal Litaval 

90° á uppgefna stefnu. 

mænisstefnu hafa að er Heimilt uppdrætti. á sýnd  er Mænisstefna

Þakhalli skal vera á bilinu 15-45°. 

skammhlið. miðri yfir mæni með mænisþak, vera  skal Þakgerð

ekki vera meiri en 4,5 m.

skal aukahús Salarhæð sperru. brún efri við utan að vegggrindar 

skurðlínu að gólfbita frá mælt m, 6 hámarki að  er Salarhæð

vegggrindar að utan við efri brún sperru.

skurðlínu að gólfbita frá mælt m, 2,5 hámarki að  er Vegghæð

 skal vera timbur, að eins miklu leiti og kostur er.Byggingarefni

 er að hámarki 250 m² á lóð.Byggingarmagn

Byggingar3.2

er tíu metrar samanber skipulagsreglugerð nr. 90/2013.

lóðarmörkum frá byggingarreits Lágmarksfjarlægð aukahús. 

tvö og frístundahús eitt byggja að heimilt er byggingarreit 

hvorum Á byggingarreitur. skilgreindur er lóð hvorri Á 

Byggingarreitir3.1

byggingarfulltrúa Borgarbyggðar.

til byggingarleyfi um sækir Framkvæmdaraðili 

BYGGINGARSKILMÁLAR3

fráveitur og skólp (798/1999). 

um reglugerð og (112/2012) byggingarreglugerð 

(90/2013), skipulagsreglugerð (75/2008), frístundahús 

undir lóða leigu og frístundabyggð um lög (80/2012), 

menningarminjar um lög (7/1998), mengunarvarnir 

og hollustuhætti um lög (80/2007), vegalög 

(60/2013), náttúruvernd um lög (160/2010), mannvirki 

um lög (1223/2010), skipulagslög s.s. eiga, við sem 

reglugerða og laga gildandi til vísað er leyti öðru Að 

LÖG OG REGLUGERÐIR6

sumarið 2021.  

verði það að með má Reikna gildi. deiliskipulagið 

þá  tekur og 123/2010 nr. skipulagslaga gr. 42. 

sbr. Stjórnartíðinda deild B-í auglýst tillagan er vikna 

þriggja innan athugasemdir gert ekki Skipulagsstofnun 

Hafi Skipulagsstofnunar. yfirferðar til tillöguna 

senda skal sveitarstjórnar afgreiðslu lokinni Að 2021. 

apríl í verði það að með má reikna og samþykktar 

til sveitarstjórn í fyrir tekin tillagan er liðnum 

auglýsingartíma Að 2021. febrúar í kynnt og auglýst 

verði deiliskipulagstillagan að fyrir ráð má Gera 2020. 

apríl 8. þann auglýsingar til sveitarstjórn af samþykkt 

var Deiliskipulagstillagan sveitarstjórn. í afgreiðslu 

til tekin er tillagan en áður hátt fullnægjandi annan 

á eða fundi almennum á hagsmunaaðilum öðrum og 

sveitarfélagsins íbúum kynnt skal Deiliskipulagstillaga 

tillögu deiliskipulags. 

í umsögnunum við verið hefur Brugðist Vegagerðin. 

og Borgarbyggðar Slökkvilið Umhverfisstofnun, 

Íslands, Minjastofnun Vesturlands, Heilbrigðiseftirlit 

Skipulagsstofnun, voru Umsagnaraðilar 

5151 m²

 vatnsbakka

           50 m frá grónum 

           Borhola - heitt vatn

           Bílastæði

           Lóðarstærð

           Hnitapunktur

        

           Mænisstefna

           Vegur

           Útivistarsvæði

           Byggingarreitur

           Lóðamörk

          Skipulagssvæði 

Skýringar

48   374708.33    467995.92
47   374647.28    467953.27
46   374642.32    467950.22
45   374637.04    467947.78
44   374627.54    467944.02
43   374619.39    467938.80
42   374613.85    467930.87
41   374608.13    467917.93
40   374604.61    467911.34
39   374600.15    467905.35
38   374571.87    467871.28
37   374545.12    467836.00
36   374541.49    467828.87
35   374540.30    467820.96
34   374540.56    467799.56
33   374539.51    467791.29
32   374536.22    467783.64
31   374510.33    467743.16
30   374482.53    467703.98
29   374467.86    467683.79
28   374453.69    467663.25
27   374437.93    467649.55
26   374417.42    467645.66
25   374404.85    467645.83
24   374392.35    467644.43
23   374243.70    467618.15
22   374235.20    467614.48
21   374229.27    467607.36

              Y   XHnit

með 50 cm greinihæfni
X = austurhnit  Y = norðurhnit - Hnit fengin af uppréttri loftmynd, 

20   374197.79    467537.44

19   374171.74    467465.32

18   374163.91    467450.23

17   374151.47    467438.64

16   374738.22    467926.01

15   374765.25    467974.16

Miðlína vegar

14   374714.08    467982.78

13   374680.89    467959.64

12   374686.35    467886.35

11   374715.34    467892.98

10   374727.31    467909.22

9     374662.83    467947.05

8     374639.87    467931.04

Byggingarreitur

7     374780.92    467981.65

6     374711.71    467993.32

5     374683.32    467875.40

4     374721.19    467884.06

3     374741.95    467912.22

2     374662.36    467958.91

1     374624.16    467932.27

          Y XHnit

Lóðamörk

Hnitaskrá - ÍSN93


