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Lýsing á tillögu að skipulagsbreytingu sbr. 1. mgr. 36. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 

Um er að ræða breytingu Aðalskipulags Borgarbyggðar 2010-2022 (Landlínur, 2010) ásamt 

síðari breytingum þar sem breyta á frístundabyggð F51 í íbúðarbyggð. Svæðið er um 10 ha að 

stærð.   

Lóðirnar eru 24 talsins, frá 3031 m2 til 4275 m2 að stærð. Nýtingarhlutfall lóða verði 0,1 og 

heimilað byggingarmagn verði 350 m2 á hverri lóð.  

Aðkoma að svæðinu er um veginn Víðines, sem tengist Paradísarlaut og þaðan upp á Hringveg 

(1).  

 

Samfélagsleg áhrif og rökstuðningur 

Á 13. fundi umhverfis-, skipulags- og landbúnaðarnefndar Borgarbyggðar, þann 5. nóvember 

2014, var lýsing á breytingu aðalskipulags fyrir íbúabyggð í Víðinesi í landi Hreðavatns 

samþykkt (Borgarbyggð, 2014b). Einnig var lýsingin samþykkt á 120. fundi sveitarstjórnar þann 

20. nóvember 2014 (Borgarbyggð, 2014a). Í umsögn Skipulagsstofnunar (Skipulagsstofnun, 

2015), þann 2. febrúar 2015, er bent á að ekki kemur fram hver þörfin hefur verið á íbúðarlóðum 

og hver hún er metin verða á næstu árum. Jafnframt bendir Skipulagsstofnun á að æskilegt 

þykir að kynna breytinguna lóðarhöfum og frístundahúsaeigendum á þessu stigi 

skipulagsferlisins. Auk þess þurfi að koma fram, bæði í aðalskipulagsbreytingunni og í 

breytingu deiliskipulags, hvort það verði leyfilegt að skrá frístundahús innan íbúðarsvæðisins. 

Brugðist hefur verið við ábendingum Skipulagsstofnunar frá 2015 í þessari nýju lýsingu. 

Ákveðið hefur verið að vinna nýja lýsingu og hefja ferlið aftur frá byrjun þar sem langt er um 

liðið og það virðist vera sem að ákveðnir formgallar hafi verið á málsmeðferð þar sem láðst 

hafi að kynna lýsingu fyrir lóðarhöfum, íbúum og hagsmunaaðilum. 

Árið 2018, þegar KMPG (2019) vann húsnæðisáætlun fyrir árin 2018-2030 fyrir Borgarbyggð, 

var meðalfjöldi íbúa á hverja íbúð 2,1. Miðað við þá tölu reiknar KMPG (2019) með að áætluð 

þörf væri 97 til 160 nýjar íbúðir til ársins 2030, sem samsvarar 8-14 íbúðum á ári. Íbúðir í 

byggingu eða lausar lóðir sem voru tilbúnar til byggingar á íbúðarhúsum voru 133 árið 2018 í 

Borgarbyggð. Nýlegar tölur frá Þjóðskrá (2022a) sýna að íbúðir í Borgarbyggð hafa fjölgað um 

30 frá árinu 2018 (frá 1868 íbúðum upp í 1898). Ef fjöldi íbúa heldur áfram að aukast, eins og 

hefur gerst á árunum 2000-2018, þá er þörf fyrir 27 íbúðir umfram þær íbúðir sem nú þegar 

eru í byggingu til ársins 2030 samkvæmt útreikningum KMPG árið 2019. Ekki er vitað hvort 
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fyrrnefndir útreikningar muni standast, þar sem þeir voru gerðir áður en COVID-19 faraldurinn 

skall á. Samkvæmt nýlegri rannsókn Vífils Karlssonar (2021), er meira líf á fasteignamarkaði í 

Borgarnesi en hefur verið á árunum eftir hrun og íbúðaverð farið hækkandi. Íbúafjöldi hefur 

aukist í öllum sveitarfélögum á Vesturlandi, en í Borgarbyggð nam aukningin um 10% frá 2016 

til 2020 (Vífill Karlsson, 2020, bls. 3). Þótt íbúðaskorturinn á Vesturlandi er mestur á Akranesi, 

í Hvalfjarðarsveit, Grundarfjarðarbæ og Snæfellsbæ, er einnig íbúðaskortur í Borgarbyggð 

(0,663 íbúðir á íbúa) og markaðsverð er hærra en byggingakostnaður (Vífill Karlsson, 2020, 

bls.4 og 32).  

Hækkun á fasteignaverði (Þjóðskrá, 2022b) og skortur á framboði íbúðarhúsnæðis á 

höfuðborgarsvæðinu gæti leitt til þess að íbúafjölgunin verði meiri á landsbyggðinni en spáð 

var fyrir faraldurinn. Samkvæmt grein Viðskiptaráðs Íslands frá því í nóvember 2021, þá hefur 

staðan á fasteignamarkaðinum gjörbreyst með faraldrinum (VÍ, 2021), og er þá sérstaklega 

bent á miklar verðhækkanir á íbúðamarkaði frá um mitt ári 2020, en líka á lífstílsbreytingar og 

breytingar á neyslumynstri. Störf sem geta verið unnin heiman frá, sér í lagi með góðri 

nettengingu, hafa aukist. Aukin eftirspurn er eftir sérbýlum og stærri lóðum þar sem fólk er 

meira heima við og fer síður í ferðir til útlanda (VÍ, 2021). Þessi breyting á neysluhegðun gæti 

haldið sér að hluta til, þótt faraldurinn taki enda.  

Stefnt er á að Sundabraut, sem myndi stytta vegalengd frá Borgarbyggð til höfuðborgarsvæðis 

verður tilbúið árið 2031 (Innviðaráðuneytið, 2021) og gæti það einnig leitt til fólksfjölgunar og 

þörf fyrir frekari uppbyggingu íbúða í Borgarbyggð. 

Töluverð uppbygging frístundabyggðar í Víðinesi í landi Hreðavatns hefur farið fram skv. 

gildandi deiliskipulagi. Sex frístundahús eru risin. Fyrirhuguð íbúðarbyggð er staðsett nálægt 

golfvelli og svæðið tengist göngustígakerfi og útivistarsvæði Bifrastar. Samkvæmt íbúakönnun 

sem gerð var 2020 um land allt, töldu íbúa náttúra og friðsæld vera mikilvægustu 

búsetuskilyrðin (Vífill Karlsson og Helga María Pétursdóttir, 2021). Hugmyndir Kríuhólma ehf. 

um einbýlishúsabyggð í Víðinesi eru einmitt til þess að mæta þörfum fólks sem vill búa úti á 

landi og stunda þaðan vinnu sína með tryggan aðgang að internetinu. Hverfið er einsleitt og 

samræmt og fellur eins vel að náttúrulegu umhverfi og nokkur kostur væri. Á árunum 2006 og 

2007 var lagður vandaður malbikaður vegur frá þjóðvegi 1 að golfskálanum Glanna og þaðan 

niður á Víðinesreitinn og allar húsagötur lagðar. Malbikað er frá þjóðvegi 1 að golfskála og 

þaðan að innakstrinum inn í deiliskipulagsreitinn og að innstu lóðinni nr. 22. Hliðargötur eru 

ekki malbikaður vegna þess að það þótti heppilegra að bíða með það þangað til búið væri að 

byggja við þær götur. Samhliða þessari framkvæmd voru lagðar allar veitur, kalt og heitt vatn, 

3ja fasa rafmagn, ljósleiðari, fráveitukerfi og brunahanar. Fráveitukerfið eru 5 rotþrær sem taka 

á móti frárennsli frá öllum 24 húsunum. 
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Þær hafa allar 25 m seturlögn.  

Íbúðabyggð er risin á Bifröst en meirihluti íbúða er þar ætlaður námsmönnum. Framtíð Bifrastar 

gæti breyst á marga vegu. Nefnt hefur verið að staðurinn gæti boðið upp á kjöraðstæður fyrir 

heilbrigðisþjónustu á ýmsan hátt, m.a. umönnun, hjúkrun og þjálfun (Reykjalundur) eða 

nútímalegt íbúðahverfi með nauðsynlegri þjónustu fyrir eldri borgara. Íbúðabyggð fyrir 50 til 

100 manns á þessu svæði gæti mjög styrkt allan vöxt atvinnulífs og uppbyggingu ferðaþjónustu 

á þessu svæði.  

Almennt mun þessi breyting styrkja búsetu, mannlíf, ferðaþjónustu og margs konar þjónustu á 

þessu fallega svæði og e.t.v. tryggja vaxandi uppbyggingu í þessari náttúruperlu. Miklar 

fjárfestingar hafa verið í frístundabyggð, sem skapar þá fjölbreytta möguleika til uppbyggingar 

afþreyingarstarfsemi af ýmsum toga og þjónustu sem því fylgir. Á svæðinu við Munaðarnes og 

upp Norðurárdalinn er mikil sumarhúsabyggð, háskólasetur, hótel og gistiþjónusta, golfvöllur 

og endalaus útivistar möguleikar. Íbúðabyggð á þessu svæði er mikil styrking fyrir þá miklu 

fjárfestingar og atvinnulíf sem þarna er og mun geta leitt til nýsköpunar af ýmsum toga. Breyting 

Víðinessins í íbúðabyggð hefur jákvæð áhrif á svæðið og styrkja stöðu og samkeppnishæfni 

sveitarfélagsins.  

Það er hlutverk sveitarfélaga að stuðla að fjölbreytni í búsetu og atvinnulífi og styðja við þá 

starfsemi og atvinnuþróun sem fyrir er, en jafnframt styðja og efla jákvæða nýsköpun.  

 

Tengsl breytingarinnar við aðrar skipulagsáætlanir 

Landsskipulagsstefna 

Fyrirhuguð breyting aðalskipulags samræmist Landsskipulagsstefnu 2015-2026 

(Skipulagsstofnun, 2016). Má þar helst nefna að þótt almenn áhersla Landsskipulagsstefnu er 

að stuðla að vexti í þéttbýli, þá veitir Landsskipulagsstefnan eðlilegt svigrúm til uppbyggingar 

nýrra íbúða í dreifbýli til að styðja nærsamfélag og landnýtingu á viðkomandi svæði (bls. 58). 

Þar að auki ber að nefna að eitt af leiðarljósum Landsskipulagsstefnu er að styðja 

„samkeppnishæfni landsins alls og einstakra landshluta“. Með fyrirhugaðri breytingu verður 

samkeppnishæfni sveitarfélagsins styrkt með því að auka möguleikar á varanlegri búsetu 

innan sveitarfélags. Eitt leiðarljós Landsskipulagsstefnu er einnig að skipulag byggðar og 

landnotkunar stuðli að lífsgæðum fólks. Eftirspurn hefur verið eftir íbúðahúsalóðum á svæðinu 

og má segja að lífsgæði fólks aukist ef framboð af lóðum til slíkra uppbyggingar eru til staðar.  

Aðalskipulag 
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Breyting Aðalskipulags Borgarbyggðar 2010 – 2022 (Landlínur ehf, 2010) nær einungis yfir 

einn landnotkunarreit; frístundabyggð F51. Skipulagssvæðið er að hluta til undir hverfisvernd 

birkiskóga, hverfisvernd H10 (Grábrókarhraun, apalhraun) og H12 (svæðið frá Hreðavatni að 

Munaðarnesi). 

Í aðalskipulaginu er mörkuð sú stefna að það „sé á hverjum tíma nægt framboð á áhugaverðum 

búsetukostum þar sem reynt verður að koma til móts við óskir samfélagsins á hverjum 

tíma“ (bls.14). 

Mynd 2 sýnir fyrirhugaða breytingu Aðalskipulags Borgarbyggðar 2010 – 2022 á 

sveitarfélagsuppdrætti. Þar að auki þarf að breyta greinargerð Aðalskipulags í köflum 4.1 og 

4.9. 

 

Í kafla 4.1 (bls.14) eru skilgreind sex svæði undir íbúðasvæði í dreifbýli, en eitt íbúðasvæði Í7 

bættist við í aðalskipulagsbreytingu „Breyting á landnotkun í landi Ytri-Skeljabrekku“ sem var 

auglýst í B-deild stjórnartíðinda þann 9. júní 2021 (Landlínur ehf, 2021).  

Mynd 1: Hluti aðalskipulags Borgarbyggðar 
2010-2022 – Fyrir breytingu (ekki í mælikvarða) 

Mynd 2: Hluti aðalskipulags Borgarbyggðar 
2010-2022 – Eftir breytingu (ekki í mælikvarða) 
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Nýja íbúðasvæðið mun heita Í8 og bætist við í töflu á bls. 14: 

ÍBÚÐASVÆÐI STÆRÐ (HA) TILVÍSUN Í SVEITARFÉLAGSUPPDRÁTT 

Hreðavatn 10 Í8 

 

Þar að auki bætist við setningu í kafla 4.1 á bls.14:  

„Sérákvæði fyrir íbúðasvæði Í8 „Hreðavatn“:  

Nýtingarhlutfall lóða er 0,1. Heimilað byggingarmagn er 350 m2 á hverri lóð. Leyfilegt er að 

byggja íbúðahús, ásamt aukahúsi og/eða bílskúr. Ekki verður leyfilegt að skrá hús sitt sem 

frístundahús á svæðinu.“  

Í kafla 4.9 er frístundabyggð F51 (Hreðavatn) tekin út úr töflu. 

Fyrirhuguð íbúðarbyggð samræmist stefnu aðalskipulags, þar sem hún er staðsett utan góðs 

landbúnaðarlands og er nú þegar tengd samgöngu- og veitukerfum.  

Deiliskipulag 

„Deiliskipulag frístundabyggðar að Hreðavatni í Borgarbyggð“ (Hús og skipulag ehf, 2006)  tók 

gildi 3. nóvember 2006 (B-deild 933/2006). Breyting á byggingaskilmálum tók gildi 19. júní 

2007 (B-deild 599/2007) (Hús og skipulag ehf, 2007). Breyta þarf gildandi deiliskipulagi 

samhliða breytingu aðalskipulags.  

 

Áhrif breytingar á fornleifar og umhverfi 

Fornleifar 

Unnin var aðalskráning fornleifa í landi Hreðavatns samhlíða gerð Aðalskipulags árið 2009. 

Samkvæmt henni eru engar fornleifar skráðar innan eða við skipulagssvæðið (Elín Ósk 

Hreiðarsdóttir o.fl., 2009). Þó verður að benda á að samanber 2. mgr. 24. gr. laga um 

menningarminjar (80/2012) segir: „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 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.“   

Umhverfis- og náttúruvernd 

Samkvæmt kortagrunni frá Náttúrufræðistofnun Íslands „Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði á 

Íslandi“ (NÍ, 2018) er kjarrskógavist og lynghraunvist helstu vistgerðir á svæðinu. 
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Kjarrskógavist er með hátt verndargildi og er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir 

sem þarfnast verndar. Lynghraunvist er með miðlungs verndargildi. Við gerð „Deiliskipulags 

frístundabyggðar að Hreðavatni í Borgarbyggð“ (Hús og skipulag ehf, 2006) var hugað að því 

að gæta þess að halda röskun á kjarrinu í lágmarki. Deiliskipulagið kveður á um að ekki verða 

gróðursett framandi plöntutegundir á svæðinu. Afmörkun lóða með girðingu, limgerði, plöntun 

trjáa eða nokkru sem spillti ósnortnu náttúrulegu umhverfi svæðisins í heild er ekki heimil á 

svæðinu. Þar að auki hefur Hreðavatn ehf. farið í mótvægisaðgerðir og gróðursett trjáplöntur 

um 300 plöntur frá 1 m til 1,5 m háum í samstarfi við Skógrækt ríkisins í grennd við 

skipulagssvæðið.  

Samkvæmt kortagrunni frá Náttúrufræðistofnun Íslands „Sérstök vernd náttúrufyrirbæra“ er 

forsöguleg, metið um 3400 ára gamalt hraun á skipulagssvæðinu, sem heitir Grábrókarhraun 

og telst sem jarðminjar (NÍ, 2019)  og er á náttúruminjaskrá (UST, e.d.).  

Uppbygging frístundabyggðar F51 hefur verið framkvæmd með það í huga að svæðið gæti 

breyst í íbúðarbyggð síðar. Byggingaframkvæmdir á nokkrum lóðum, raskanir við vegagerð og 

helstu innviði hafa átt sér nú þegar stað. Frekari raskanir á umhverfinu við breytingu 

frístundabyggðar í íbúðarbyggð eru væntanlega lítilsháttar, eins og t.d. stækkun húsa og/eða 

bygginga nýrra húsa á auðum lóðum og aðkomuvegir inn á lóðum. 

 

Veðurfar og náttúruvá 

Samkvæmt Vindatlas Veðurstofu Íslands, er norðaustan átt ríkjandi vindátt á skipulagssvæðinu. 

Jarðskjálftahætta er talin lítil á svæðinu og ólíklegt er að sterkur skjálfti verði á þessum slóðum 

með hliðsjón af legu helstu skjálftabelta. Hætta á ofanflóðum er talin lítil á svæðinu. Samkvæmt 

Hilmari Björns Hróðmarssyni og Tinnu Þórarinsdóttur (2018) er Norðurá þó þekkt fyrir 

„allmikil“ flóð þar sem hún er dragá. Stór atvik voru sérstaklega í desember 1970 þar sem 

áætluð vatnshæð var 752 cm, og í febrúar 2004 þar sem rennslið mældist 391 m3/s og 

vatnshæð 535 cm. Til samanburðar er meðalrennsli Norðurár 22 m3/s (Hilmar Björn 

Hróðmarsson og Tinna Þórarinsdóttir, 2018). Í september 2019 óx vatnshæðin í Norðurá í 

Borgarfirði um 270 cm (frá 230 upp í 500 cm) á aðeins tveimur dögum (Kristín Sigurðardóttir, 

2019). Samkvæmt Emmanuel Pagneux o. fl. (2017)  mynduðust ísstíflur í Norðurá í febrúar 

1968 við Þrengslin og í janúar 1983 við Arnarbæli fyrir neðan Hreimsstaði  fyrir ofan 

skipulagssvæðið. Slíkar stíflur geta haft áhrif á útbreiðslu flóða (bls. 69). Flóð í Norðurá hafa 

skemmd samgöngumannvirki eins og vegi og brýr. Mörg atvik eru þekkt að það flæði yfir veginn 

við Dalsmynni (árin 1930, 1949, 1952, 1953, 1971 og 1974, bls. 76 og 77) sem er norðan við 

skipulagssvæðið, en einnig hefur flætt yfir veginn við Grábrókarhraun  í janúar 1983 
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(Morgunblaðið 23. janúar 1983, bls. 44, eins og vísað er til í Emmanuel Pagneux o.fl. 2017, 

bls.77). Sjaldgæfara er að það flæði í og að íbúðarhúsum, atvik sem er næst skipulagssvæðinu 

var við bæinn Desey, norðan við skipulagssvæðið, þar sem vatn flæddi í kringum húsið árið 

1933 (Morgunblaðið 8. september 1933, bls. 3 eins og vísað er til í Emmanuel Pagneux o.fl. 

2017, bls.77). Einungis er vitað um eitt dauðsfall í sambandi við flóð í Norðurá, það átti sér 

stað í október 1910 við brúnna yfir Norðurá sem var í smíðum (Fjallkonan 7. desember 1910, 

bls. 186. eins og vísað er til í Emmanuel Pagneux o.fl. 2017, bls.75). 

Undir hluta fjögurra húsa, 18, 20, 21 og 22 voru teiknaðir og byggðir lagnakjallarar með fullri 

lofthæð og voru hugsaðir sem geymslur. Í ljós hefur komið að við flóð í Norðurá kemur jarðvatn 

upp í gegnum gljúpt hraunið og upp í þessa kjallara. Jarðvatnið er samt 1,5 til 2m neðan við 

gólfplötu húsanna og mun aldrei getað flætt inn í þau eða á lóðir þeirra eða vegakerfið vegna 

víðáttu svæðisins og frárennslis Norðurár. Stíflurnar sem valda flóðunum upp á Víðinesið eru 

um 400m ofar í ánni. 

Á skipulagssvæðinu er fjarlægð byggingarreits frá árbakka 50 m þar sem hún er minnst. 

Hæðarmismunurinn (2 m hæðarlínur frá Loftmyndum ehf.) frá ánni að byggingareit er um 5 m 

á lóðinni sem er næst ánni, en um 3-5 m á flestum öðrum lóðum. 

 

Skipulagsferli, kynning og samráð 

Leitað verður umsagnar lýsingar breytingartillögu hjá eftirtöldum aðilum: Veðurstofu Íslands, 

Slökkviliði Borgarbyggðar, Skipulagsstofnun, Vegagerðinni, Umhverfisstofnun, 

Náttúrufræðistofnun Íslands, Minjastofnun Íslands og Heilbrigðiseftirliti Vesturlands í mars 

2022. Gera má ráð fyrir að lýsingin verði kynnt íbúum, lóðarhöfum og öðrum hagsmunaaðilum 

í mars 2022. Aðalskipulagsbreyting verði svo lögð fram og kynnt íbúum í maí 2022. Gera má 

ráð fyrir að tillagan verði tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn í maí 2022. Að lokinni umfjöllun 

sveitarstjórnar skal senda tillöguna til umsagnar Skipulagsstofnunar. Hafi Skipulagsstofnun 

ekki gert athugasemdir innan fjögurra vikna verður tillagan auglýst sbr. 1. mgr. 36. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. Reikna má með að tillagan verði auglýst í júní 2022. 
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