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1 LÝSING SKIPULAGSVERKEFNIS  

1.1 FORSENDUR  
Skipulagslýsingin er í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 og skipulagsreglugerð nr. 90/2013 og er 
yfirlit um helstu áherslur skipulagsvinnunnar, forsendur hennar, samræmi við skipulagsáætlanir og 
ferli skipulagsvinnunnar. Um er að ræða breytingu á landbúnaðarkafla Aðalskipulags Borgarbyggðar 
2010-2022. Um er að ræða textabreytingu á aðalskipulaginu en engar breytingar verða gerðar á 
uppdrætti. 
 

1.2 MARKMIÐ  
Markmið breytinga á aðalskipulaginu eru að einfalda nokkur ákvæði í landbúnaðarkafla 

aðalskipulagsins sem hafa reynst frekar íþyngjandi. Einnig að setja fram skýrari stefnu um 

uppbyggingarheimildir á landbúnaðarsvæðum til þess að tryggja hagkvæma og skynsama uppbyggingu 

innan landbúnaðarsvæða þannig að núverandi innviðir séu nýttir betur, ný mannvirki verði ekki úr 

alfaraleið og að til að tryggja að gott ræktarland fari ekki til spillis.    

2 EFNISTÖK SKIPULAGSBREYTINGA SKIPULAGSLEG STAÐA 
Í gilandi Aðalskipulagi Borgarbyggðar er allt land sem ekki flokkast undir aðra landnotkun skilgreint 
sem landbúnaðarsvæði og sett er fram eftirfarandi stefna: 

✓ Sveitarstjórn beiti sér fyrir almennum aðgerðum til að treysta búsetu og atvinnu í dreifbýli 
sveitarfélagsins, til að mynda hvað varðar samgöngur, háhraðanettengingu og fullnægjandi 
spennu á heimtaugum rafveita.  

✓ Stefnt skal að því að land sem hentar vel til landbúnaðar, t.d. akuryrkju, ræktunar fóður‐   og 
orkujurta eða kvikfjárræktar, verði ekki tekið til óafturkræfrar landnotkunar, heldur viðhaldið 
sem slíku ef þess er kostur.    

✓ Grófflokkun góðs ræktanlegs lands vegna fæðuöryggis liggur fyrir í aðalskipulagsáætlun. Inni í 
afmörkuninni er bæði land sem nú þegar er í ræktun og svæði sem bjóða upp á aukið svigrúm 
til ræktunar. Stefnt skal að nánari flokkun góðs ræktanlegs lands og stefnumörkun með tilliti 
til gæða og eiginleika þess og stuðlað að því að óafturkræf landnotkun fari fram utan þess eftir 
því sem kostur er. Um uppbyggingu húsa á lögbýlum gildir eftirfarandi: 

 
✓ Ef á lögbýlinu fer fram umfangsmikil landbúnaðarstarfsemi er heimilt að byggja þar fleiri 

íbúðarhús en ofangreind tafla tilgreinir, að því gefnu að uppbyggingin sé talin nauðsynleg fyrir 
viðkomandi rekstur. Æskilegt er að ofangreind uppbygging fari fram utan svæða á 
náttúruminjaskrá, hverfisverndarsvæða í samræmi við ákvæði 37. gr. laga um náttúruvernd 
og utan góðs ræktanlegs lands.  

✓ Þegar fleiri en tvö íbúðarhús eru ráðgerð á sömu jörð skal deiliskipuleggja svæði sem nær yfir 
íbúðar‐  og atvinnurekstrarhús lögbýlisins og aðkomu að þeim. Þjónusta sveitarfélagsins við 
slík íbúðarhús á jörðum er takmörkuð og ekki sú sama og í þéttbýli, t.d. hvað varðar neysluvatn 
og viðhald vega.  

✓ Við stofnun nýs lögbýlis skal tryggt að það sé í samræmi við staðfest skipulag og að 
búrekstraraðstöðu nálægra jarða sé ekki raskað. Þá skulu lögbýli eingöngu stofnuð um 
landbúnaðarframleiðslu í atvinnuskyni.  
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✓ Jarðeigendur séu hvattir til að gera landnýtingaráætlanir fyrir jarðir sínar. 
✓ Áhersla skal lögð á, við hönnun mannvirkja, að þau falli vel að náttúrulegu umhverfi.  
✓ Á jörðum sem fara í eyði skal ganga þannig frá húsum, girðingum og öðrum mannvirkjum að 

ekki sé til lýta, og að fólki og skepnum stafi ekki hætta af.  
✓ Heimilt er að staðsetja sorpgáma, setja upp fjarskiptasenda og endurvarpsstöðvar á 

landbúnaðarsvæðum, enda sé svæðið ekki á náttúruminjaskrá, skilgreint sem 
hverfisverndarsvæði í samræmi við ákvæði 37. gr. laga um náttúruvernd eða gott ræktanlegt 
land.  

✓ Byggingar sem tengjast annarri atvinnustarfsemi eru ekki heimilaðar á landbúnaðarsvæðum 
ef undanskildar eru byggingar vegna minniháttar verktakastarfsemi út frá bújörðum, 
vindmylla með hámarks rafafl 25 kW og vatnsaflsvirkjana með rafafl allt að 200 kW, enda sé 
svæðið ekki á náttúruminjaskrá, skilgreint sem hverfisverndarsvæði í samræmi við ákvæði 37. 
gr. laga um náttúruvernd eða gott ræktanlegt land.  

✓ Landbúnaðarsvæði ofan 300 m h.y.s. skulu óbyggð mannvirkjum öðrum en fjallaskálum, 
neyðarskýlum og þeim sem tengjast raf‐ og fjarskiptaveitum.  

✓ Uppbygging mannvirkja neðan 5 m h.y.s. er óheimil vegna mögulegrar flóðahættu nema hægt 
sé að færa sérstök efnisleg rök fyrir undanþágu.    

✓ Stefna skal að skráningu og merkingu menningarminja, m.a. fornleifa, þjóðleiða, örnefna og 
sögustaða, með það að markmiði að efla menningartengda ferðaþjónustu. 

 
Um uppbyggingu mannvirkja á lögbýlisjörðum kemur eftirfarandi fram: 
Við uppbyggingu nýrra lögbýla innan jarðar er lögð áhersla á að húsin nýti sama aðkomuveg og 
fráveitu. Æskilegt er að þau séu staðsett í nálægð núverandi bygginga eða á landi sem ekki er talið 
henta til góðs ræktanlegs lands. Land sem ekki hefur lögbýlisrétt hefur ekki rétt til 
byggingarframkvæmda. Uppbygging lítilla vindmylla með hámarks rafafl 25 kW og vatnsaflsvirkjana í 
Borgarbyggð með rafafl að hámarki 200 kW, enda sé ekki um að ræða svæði á náttúruminjaskrá, undir 
hverfisvernd skv. ákvæði 37. gr. laga um náttúrvernd eða gott ræktanlegt land. 
 
Breytingin mun ganga út að ákveðin markmið sem talin eru hér að ofan sem talin hafa verið of 
íþyngjandi verða einfölduð og tafla um uppbyggingarheimildir verði breytt og gerð ítarlegri m.t.t fleiri 
uppbyggingarmöguleika en íbúðar- og frístundahúsa og sett inn skýrari ákvæði um aðkomu, betri 
nýtingu núverandi innviða o.s.frv. Ennfremur verður kafli um uppbyggingu mannvirkja á 
lögbýlisjörðum endurskoðaður. 

3 FRAMSETNING SKIPULAGSGAGNA  
Lagður verður fram greinargerð þar sem breytingin verður rakin og rökstudd, ekki verður þörf á að 

breyta uppdráttum. 

3.1 SAMRÁÐ OG KYNNINGAR  
Vegna eðlis verkefnisins og mögulegra áhrifa á íbúa, notendur og fyrirtæki á svæðinu verður leitað 

eftirfarandi samráðs við undirbúning aðalskipulagsbreytingarinnar.  

Dæmi um samráð eru t.d. að hafa kynningarefni aðgengilegt á heimasíðu sveitarfélagsins og opið hús 

á vegum sveitarfélagsins um breytingarnar.  

Leitað verður umsagnar eftirfarandi aðila þegar breytingartillaga liggur fyrir og hefur verið afgreidd í 

skipulags- og byggingarráði til kynningar fyrir almenningi, sbr. gr. 5.6.1 í skipulagsreglugerð:  

• Skipulagsstofnun  

• Heilbrigðiseftirlit Vesturlands 

• Minjastofnun Íslands 
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• Umhverfisstofnun 

 

3.2 TÍMAÁÆTLUN  
Eftirfarandi eru drög að tímaáætlun skipulagsferils aðalskipulagsbreytingarinnar, birt með fyrirvara um  
breytingar: 
 
Apríl 2022  
Unnið að skipulags- og matslýsingu aðalskipulags.  
 
Maí 2022  
Eftir að skipulagslýsingin hefur verið afgreidd af skipulags- og byggingarnefnd og sveitarstjórn mun 
hún vera kynnt og auglýst ásamt því að samráð verður haft um fyrirhugaða skipulagsvinnu. 
Skipulagslýsing mun einnig liggja frammi á heimasíðu Borgarbyggðar: www.borgarbyggd.is  
 
Júní-júlí 2022  
Unnið að tillögu að aðalskipulagsbreytingu í samstarfi við skipulags- og byggingarnefnd og aðra 
hagsmunaaðila. Kynning og samráð við íbúa og aðra hagsmunaaðila.  
 
Ágúst 2022  
Aðalskipulagsskipulagsbreyting fullmótuð. Tillagan tekin fyrir á fundi skipulags- og bygginganefndar og 
á fundi sveitarstórnar þar sem tillagan er afgreidd í lögbundið auglýsingar- og kynningarferli.  
 
Ágúst-september 2022  
Tillagan í lögbundnu auglýsingar- og kynningarferli. Tillagan tekin aftur fyrir á fundi skipulags- og 
bygginganefndar ásamt mögulegum athugasemdum og umsögum sem borist hafa. Tillögur 
samþykktar af skipulags- byggingarnefnd og sveitarstjórn Borgarbyggðar.  
 
Október 2022  
Tillögur sendar Skipulagsstofnun sem hefur allt að þrjár vikur til að afgreiða málið. Gildistaka með 
auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda. 

http://www.borgarbyggd.is/

