BREYTING Á LANDNOTKUN Í LANDI YTRI-SKELJABREKKU

BREYTING Á AÐALSKIPULAGI BORGARBYGGÐAR 2010-2022
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Tillaga að breytingu á aðalskipulagi sbr. 1. mgr. 36 gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Forsendur og rökstuðningur fyrir breytingartillögu

ÞörferáaðbreytaaðalskipulagiBorgarbyggðar20102022,þ.e.stækkafrístundabyggð(F45)í landiYtriSkeljabrekkuúr25

Geraþarf

ha í 44 ha og skilgreina íbúðarsvæði (Í7) fyrir þrjú íbúðarhús innan frístundabyggðarinnar, með hliðsjón af núverandi

Skeljabrekku.Í gildierdeiliskipulagfyrirhlutasvæðisins,þ.e.fyrstaáfanga,semtókgildi1991.Þaðskipulagfellur

landnotkun.Stærðíbúðarsvæðiserauðkenndmeðhringtákniá

úr gildi við gildistöku nýs deiliskipulags sem auglýst verður samhliða

þarsemsamanlögðstærðlóðanna

á AðalskipulagiBorgarbyggðar2010-2022meðhliðsjónaf núverandilandnotkuní landiYtri-

aðalskipulags. Frá samþykkt

erundir6 hekturumaðstærð.Núverandibyggðerhvorkií samræmiviðgildandiaðalskipulagnédeiliskipulag.Í gildandi

deiliskipulagsfyrstaáfangahefur verið mikil uppbyggingá svæðinu.Uppbygginghefur

aðalskipulagsáætluner skilgreindlandnotkuná skipulagssvæðinu,frístundabyggð(F45)oglandbúnaður.

fellurbæðiundirfyrstaogannanáfanga,

verður

fyriraðannaráfangi

í raunaldreiöðlastgildi.Búiðeraðstofna

48 lóðir og reisa fasteignir á 16 lóðum. Þar af eru þrjú hús skráð
landnotkunarsvæðisF45,svoþaðnái

sér staðá svæðisem

íbúðar. Breyta þarf afmörkun

núverandifrístundabyggð.EinnigþarfaðskilgreinaíbúðarsvæðiÍ7 sem

Staðhættir
Frístundabyggðiner í norðurhlíðum

meðútsýni

afmarkastafveghelgunarsvæði

(50)

ósaAndakílsárogí

norðurs,

vestursaflandamerkjumviðÁrdal.Aðkomasvæðisinserfrá
nokkrarvikurá áriþegarsóler lægstá

aðSnæfellsjökli.Skipulagssvæðið

austursafSkiplæk,
(50).

Vegnanálægðarvið

suðursaf

og

varparskuggaásvæðiðí

getaeinnigorðiðsnarparvindhviðurí ákveðnum

Grjóthrunerá svæðinu.Svæðiðerá strandhjöllumsemurðu

viðísaldarlokogerueinhæstu

frá

ísaldarlokumsem þekkt eru á Íslandi.Þarnahafa fundist fornar skeljarog dragaSkeljabrekkubæirnirnafn

af þeim.

Í gildandiaðalskipulagier landið skilgreintsem landbúnaðarlandþar sem íbúðarlóðirnareru
ætlaaðíbúðirnar

veriðleyfðará grundvelliþessað

byggðiner risin.Þjónustasveitarfélagsinser meirigagnvartíbúðasvæðumenfrístundabyggðogþvíer
íbúðarhúsinséu

Tengsl breytingarinnar við aðrar skipulagsáætlanir

Viðverafólksí frístundabyggðumhefuraukist

Landskipulagsstefna

gætu

Fyrirhugaðar

vegnaþjónustunnarsemsveitarfélagið

kostágóðumtækifærum
með

umleiðog

landbúnaðareða

notendumþeirra

eraðþvíaðfrístundabyggðinskerðiekkimikilvægeðaviðkvæmsvæði
Byggðiní Ytri-Skeljabrekkusamræmistþessu.Þarerveriðaðnýtavelþað

að

nærri aðkomubyggðarinnarvið fyrstu tvær göturnarí frístunabyggðinnien ekki ofar í

byggðinni.

frístundabyggðarskulialmenntmiðaðaðafmörkuðumensamfelldumfrístundabyggðarsvæðumsem

svæðierskilgreintsemlandbúnaðarlandienekki

frístundabyggð. Það er ekki talið æskilegt að vera með blandaða byggð íbúðasvæðis og frístundabyggðar en

Lóðarhafar hafa verið iðnir við að rækta upp melana.

samræmast Landsskipulagsstefnu 2015-2026. Í Landsskipulagsstefnu segir að við skipulag

Má því

munaáundanförnumárumogerorðinóháð

í förmeðséraðfrístundahúsaeigendurí

Íbúðarhúsin

aukiviðverusínaennfrekarogsérstaklegaá

eigendumíbúðarhúsat.d.vegnasnjómoksturs.

leiðiraf sérað

staldri við í sveitarfélaginu sem hefur í för með sér jákvæð, félagsleg og hagræn áhrif í sveitarfélaginu.
Frístundabyggðiní landiYtri-Skeljabrekkuer einungis60mínfráhöfuðborgarsvæðinuoger því

fyrirfólkað

fara á griðastað sinn.

Í Landsskipulagsstefnusegiraðviðskipulagsgerðsveitarfélagaverðimiðaðaðþvíaðstyðjaogstyrkjasamfélagviðkomandi

Áhrif breytingar á samfélag og umhverfi

byggðarlagsmeðþvíaðbeina

Gróðurþekjaergisin,envíðahefurfariðframuppgræðslaogskjólbeltaræktunogergróðurásvæðinuí góðrisókn.

en

þessaðnúverandikjörnum.ÁYtri-Skeljabrekkuerveriðaðskilgreinaþrjáríbúðarlóðir,

þeirravarstofnaðfyrirsamþykktalþingisáLandsskipulagsstefnu2015-2026,en í samræmiviðLandsskipulagsstefnu

Taliðeraðstækkunfrístundabyggðar

staðbundinjákvæð

þvígróðurþekjamuniaukastþarsem

ræktuntrjáaogrunnaer veruleg.Aukinngróðurdregurúr vindioggeturþvíþegarframlíðastundir

verður ekki fyrirhuguð frekari uppbygging íbúðarlóða á svæðinu.

jákvæð

Aðalskipulag
Í gildandiaðalskipulagistenduraðleggjaskuliáhersluá aðfrístundahússéu
skuluskipulögðí heildsinni.Með

í grenndhversannarsogslíksvæði

aðalskipulagserveriðaðstuðlaaðþeimmöguleikaaðleggjafram

deiliskipulagfyrir frístundabyggðina.Í stefnuaðalskipulagser einnigfariðframá að metaskuli
sem talin er

á grjóthruni og skriðum. Unnið hefur verið

skipulagssvæðið: „

Lýsing

á

þar

hjá Veðurstofu Íslands, fyrir

fyrir Ytri- Skeljabrekku“,

07.12.2018, Jón

Skipulagsferli, kynning og samráð

Helgason og Árni

á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 fyrir Ytri-Skeljabrekku, var tekin fyrir á fundi

sveitarstjórnarí 13.febrúar2020.Málsmeðferðfórframsamkvæmt30.gr.skipulagslaganr.123/2010.Leitaðvar
umsagnarlýsingar

hjá

aðilum:Skipulagsstofnun,Vegagerðinni,MinjastofnunÍslands,

SlökkviliðiBorgarbyggðar,

VeðurstofuÍslandsog

Vesturlands.Umsagnirbárust

frá öllumaðilumnemaVegagerðinni.Brugðisthefurveriðviðþeimumsögnumstofnananna.Lýsinginvarauglýst
þann 26. febrúar á heimasíðu sveitarfélagsins www.borgarbyggð.is, í Morgunblaðinu og í Íbúanum þann 27.
Deiliskipulag

febrúar2020,þarsemíbúaroghagsmunaaðilarvoru

Í gildier deiliskipulagsáætlunsemvar samþykktí sveitarstjórnárið 1991.Gildandideiliskipulagvar unniðaf Teiknistofu

Engar ábendingar bárust í lýsingarferlinu.

Guðrúnar

Tillaga

og um var að ræðafyrsta áfangaaf tveimur. Í fyrsta áfangavar gert ráð fyrir 16 frístundalóðum.

verðurkynntíbúumogöðrumhagsmunaaðilumí apríl/maí2020ogsveitarstjórnum

Uppbygginghófstásvæðinuárið1991.Unninvorudrögaðöðrumáfangasemöðlaðistaldreigildi.Lagðirvorusamtvegir

aðliggjandisveitarfélaga.Geramáráðfyrirað

ogúthlutaðarfrístundalóðirí samræmiviðannanáfanga.Þarvarumaðræða32frístundalóðir.

lokinni

fyrir íbúðarhúsum á lóðunum Varmabrekku 6 og Lækjarbrekku 1 og 3 á

vareinnig

2004

deiliskipulag fyrir svæði F45 í aðalskipulagi verður auglýst samhliða þessari

2007.

verðisamþykkt

sveitarstjórnarskalsenda

gertathugasemdirinnan

aðalskipulags.Við gildistöku nýs

aðkynnasérlýsingunaogsendainnábendingar.

auglýsingarafsveitarstjórní apríl2020.Að

athugunarSkipulagsstofnunar.

viknaverður

Skipulagsstofnunekki

auglýstsbr.31.gr.skipulagslaga.Gerterráðfyrirað

verði auglýst í júní 2020.

deiliskipulagsfrístundabyggðarogíbúðarbyggðarí landiYtri-Skeljabrekkuverðurdeiliskipulagfyrstaáfangafelltúrgildi.Í
fyrirhuguðudeiliskipulagiergertráðfyrir41lóðþ.e.38frístundalóðirog3íbúðalóðir,aukopins

semnær
Meðfylgjandi: „

fyrir Ytri-Skeljabrekku“,

07.12.2018, Jón

Helgason og Árni

Hjartarson. Veðurstofa Íslands.

Neysluvatn
Neysluvatnerfengiðúrvatnsbólisemerinnanfrístundabyggðar.Þaðer
lóðir. Talið er að vatnsbólið fullnægir neyslu innan byggðarinnar.

efstí byggðinnifyrirofanviðskilgreindar
þarf

fyrir vatnsbólum sem þjóna 20

Ofanflóðahættumat
VeðurstofaÍslandsvannstaðbundið
07.12.2018,Jón

fyrirskipulagsvæðið„

HelgasonogÁrniHjartarsonunnu

hrunskriður og einnig sjást ummerki
reglugerðum

vegna

fyrirYtri-Skeljabrekku“,
ásvæðinuervegnagrjóthruns,mesteru

aurskriður og berghlaup.

og

er unnið skv.

og gerð

er byggðinni skipt upp í svæði A, B og C með

Samþykkt og staðfesting

(505/2000).Í

Samkvæmt því er heimilt að reisa ný

frístundahús,íbúðar-ogatvinnuhúsnæðiinnáA-svæði.InnanB-svæðismáreisafrístundahús,enekkierheimiltaðreisa

þessisemauglýsthefurveriðsamkv.31.gr.skipulagslaga
nr.

123/2010

var

samþykkt

í

sveitarstjórn

Borgarbyggðar

þann

___________2020.

þar íbúðar-eðaatvinnuhúsnæði.InnanC-svæðismá reisabyggingarþar semekkier búistvið stöðugriviðverufólks
búsetueðavinnu,s.s.dælu-ogspennistöðvar,línumösturogönnursambærilegmannvirki.Takmarkanir

eru

aðheimilteraðreisafrístundahúsáöllumlóðuminnanskipulagssvæðisins,eníbúðarhúsþurfaaðveraneðansvæðisAog
frístundahúsí

útleigu þurfa að vera fyrir neðansvæðisB. Við gerð deiliskipulagsáætlunarskal taka mið af

____________________________________________________

Vistgerðir á svæðinu
Samkvæmtkortagrunnifrá

ÍslandsVistgerðirogmikilvægfuglasvæðiáÍslandierutværvistgerðirsem

erumeðverndargildiá svæðinu.Þærerustarungsmýravistsemermeðmjög

verndargildioglíngresis-ogvingulsvist

Í starungsmýravistgeturveriðríktfuglalífogeralgengtaðvarpfuglategundireinsoglóuþræll,spói,lóuþræll,

þessi

var

staðfest

af

Skipulagsstofnun

þann

___________2020.
Í língresis-ogvingulsvistgeturveriðríkt

oger algengtaðvarpfuglategundireinsog

hrossagaukur,

Vistgerðirogmikilvægfuglasvæðiá Íslandser unniðí mælikvarðanum1:25.000oger þvíekkinákvæmt
fyrir t.d. deiliskipulagsáætlun.Samkvæmt

____________________________________________________

er starungsmýravistog línagresis-og vingulsvistskilgreindá

svæðiþarsemnúþegarhefurveriðbyggtogplantaðtrjáplöntumogerþvímiklalíkuráþvíaðsvæðiðhefurnúþegarverið
raskað.Tillagaaðnýrriafmörkunfrístundabyggðarer aðmestu
frístundahús.Viðgerðdeiliskipulagsáætlunarskaltaka

þegarbyggð,einungiseruþrjárlóðirsemekkihafa

vistgerðannaogbúsvæðifuglanna.

skuluaf

þeim sökum afmarkast í samræmi við verndargildi vistgerða svæðisins eins og kostur er.

Votlendisvistgerðir eru innan skipulagssvæðis og njóta þær sérstakrar verndar sbr. 61. gr. laga um
60/2013. Forðast ber rask votlendis af þeim sökum og skal taka

Mikilvægt er gagnvart

Auglýsing um gildistöku

var birt í

B- deild

nr.

vistgerðanna við gerð deiliskipulagsáætlunar.

svæðisinsað reyna að halda öllu jarðraskií lágmarki innan skipulagssvæðisinsmeðan á

framkvæmdum stendur.
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