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Lýsing á deiliskipulagstillögu sbr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar er innan
frístundasvæði F61, í landi Munaðarness, skv.
samþykktu Aðalskipulagi Borgarbyggðar 20102022. Tillaga deiliskipulags er á Engjaási í landi
Munaðarness og tekur til 1,8 ha svæðis. Innan
svæðisins eru skilgreindar tvær frísundalóðir.
Landið hallar til suðausturs, í átt að Norðurá. Í
norðvestri
Kýrholtsás.
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Aðkoma að lóðum verður um Kýrholtsás sem

Hluti af sveitarfélagsuppdrætti úr Aðalskipulagi Borgarbyggðar
2010-2022.

tengist heimreið að Munaðarnesi (5294).

Fyrirhugað deiliskipulag og markmið
Skipulagið er ætlað að skapa ramma utan um heildstæða og vistvæna frístundabyggð tveggja lóða, og
að landnýting sé eins hagkvæm og kostur er. Landeigandi vill halda áfram uppbyggingu sem staðið hefur
yfir í áratugi og nýta þannig þá auðlind sem landið er í sjálfum sér og fylgja línum sem lagðar eru í
Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022.

Afmörkun deiliskipulagsvæðis.
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Tengsl tillögu við aðrar skipulagsáætlanir
Aðalskipulag
Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2022 var staðfest af ráðherra 2011. Í Aðalskipulagi er skilgreint 157,4
ha svæði til frístundabyggðar (F61) í landi Munaðarness. Í stefnu aðalskipulags er kveðið á um að á nýjum
svæðum verði lóðir ekki minni en 3.300 m² og þéttleiki byggðar í nýjum frísundabyggðum sé að hámarki
þrjú hús á hvern hektara. Gera skal ráð fyrir að 25% lands skipulagðar frísundabyggðar sé opið svæði til
sérstakra nota og vegstæði. Ekkert gildandi deiliskipulag er fyrir svæðið. Tillaga af deiliskipulagi er í
samræmi við aðalskipulag.

Áhrif áætlunar á samfélag og umhverfi
Lóðirnar eru staðsettar á holti. Jarðraski sem fylgir framkvæmdum skal stillt í hóf eins og kostur er og ef
um landsár verða skal lóðarhafi græða jafnóðum upp. Áhrif á umhverfi verður lítil og staðbundið þar sem
um er að ræða einungis tvær lóðir. Með uppbyggingu má gera ráð fyrir að lóðahafar gróðursetji trjáplöntur,
sem hefur jákvæð áhrif á bæði dýra- og plöntulíf á svæðinu.
Samfélagsleg og hagræn áhrif verða jákvæð, þar sem uppbygging mun leiða af sér að fólk staldri við í
sveitarfélaginu yfir sumartímann.

Skipulagsferli, kynning og samráð
Lýsing á skipulagstillögu verður kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum í janúar 2020.
Hún mun verða auglýst með áberandi hætti og verður jafnframt aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins
www.borgarbyggd.is og í ráðhúsi Borgarbyggðar. Hagsmunaaðilum verður gefinn kostur á að koma með
ábendingar á lýsingarferli. Enn fremur verður óskað umsagnar lýsingar deiliskipulags hjá eftirfarandi
stofnunum: Skipulagsstofnun, Slökkviliði Borgarbyggðar, Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, Minjastofnun
Íslands, Umhverfisstofnun og Vegagerðinni. Gert er ráð fyrir að deiliskipulagstillaga frístundabyggðar á
Engjaási í Munaðarnesi verði kynnt íbúum í mars 2020 og samþykkt í sveitarstjórn til auglýsingar í
mars/apríl 2020. Að lokinni samþykkt skal sveitarstjórn senda tillöguna til umsagnar Skipulagsstofnunar.
Hafi Skipulagsstofnun ekki gert athugasemdir innan fjögurra vikna verður tillagan auglýst sbr. 41. mgr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagið tekur gildi þegar staðfesting skipulagsins hefur verið auglýst í
B-deild Stjórnartíðinda og má reikna með að það verði haustið 2020.
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