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Aðdragandi og forsendur
Byggingarfulltrúinn í Borgarbyggð veitti þann 28. maí 2019 byggingarleyfi fyrir legsteinaskála að
Bæjargili í landi Húsafells í Borgarbyggð. Ákvörðunin var felld úr gildi af úrskurðarnefnd
umhverfis- og auðlindamála þann 21. febrúar 2020 þar sem hið kærða byggingarleyfi væri
hvorki í samræmi við landnotkunarflokk svæðisins samkvæmt skipulagsreglugerð né skilmála
Aðalskipulags Borgarbyggðar 2010-2022.
Samkvæmt gildandi aðalskipulagi er Bæjargil á skilgreindu landbúnaðarsvæði. Í úrskurði
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er ráðið í gildandi skilmála í aðalskipulaginu um
að á skilgreindum landbúnaðarsvæðum skuli mannvirki fyrst og fremst tengjast
landbúnaðarrekstri en að í aðalskipulagi sé heimilt að mæla fyrir um byggingu mannvirkja án
tengsla við búrekstur. Í kafla 4.6. um landbúnaðarsvæði er stefnumörkun um heildarfjölda
leyfilegra íbúða- og frístundahúsa á lögbýlum. Byggingar sem tengist annars konar
atvinnustarfsemi séu ekki heimilar á landbúnaðarsvæðum ef undanskildar eru byggingar vegna
minniháttar verktakastarfsemi út frá bújörðum eða vindmylla og vatnsaflsvirkjana undir tiltekinni
stærð. Byggingarleyfi fyrir byggingu skála til að varðveita legsteina tengist hvorki búrekstri né
fellur undir undanþáguheimildir aðalskipulagsins. Til að bregðast við úrskurði úrskurðarnefndar
umhverfis- og auðlindamála hefur sveitarfélagið ákveðið að hefja undirbúning að breyttu
aðalskipulagi fyrir svæðið og móta stefnu um þá starfsemi á Húsafellstorfunni sem tengist ekki
landbúnaði.

Mynd 1: Hluti sveitarfélagsuppdráttar í Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022. Staðsetning
áformaðrar breytingar er sunnan megin við veginn og er gróflega afmörkuð með rauðum hring.
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Fyrirhugaðar breytingar:
Fyrirhugað er að afmarka svæði fyrir verslun og þjónustu í aðalskipulagi á Húsafellstorfunni (sjá
mynd 2) og setja um það stefnu sem heimili kapellu, gistiheimili, steinhörpusafn, listagallerí,
vinnustofu og annað sem þarna getur komið til þessu tengt. Einnig er gert ráð fyrir að tillagan
muni fela í sér afmörkun frístundabyggðar á svæðinu, en hugmyndir hafa verið hjá
landeigendum um slíkt svæði vestan við bæjartorfuna.

Mynd 2: Loftmynd af bæjartorfunni í Húsafelli.

Staðhættir og umhverfi
Í landi Húsafells er nú stórt sumarbústaðasvæði, hótel, verslun, sundlaug, golfvöllur og
fjölbreytt ferðaþjónusta. Margar góðar gönguleiðir eru um Húsafellsland og Húsafellsskóg.
Húsafellslandið nær inn að Geitá og norður að Kaldadal.
Eitt sinn lá aðalleiðin milli norðurlands og suðurlands um Arnarvatnsheiði og var Húsafell þá í
alfaraleið. Þá var Húsafell áningarstaður á þeirri leið og rík hefð fyrir því að taka á móti gestum.
Árið 1958 skiptist Húsafell í þrjá hluta og eru íbúðarhús tengd hverjum þessara eignahluta,
Húsafelli 1, 2 og 3 á Húsafellstorfunni.
Í kring um 1960 hóf ábúandinn á Húsafelli III, Kristleifur Þorsteinsson rekstur ferðaþjónustu en
hann átti þá einnig orðið gamla íbúðarhúsið á Húsafelli I. Fyrst bauð hann upp á gistingu og
veitingasölu í gamla íbúðarhúsinu en síðar varð mikil uppbygging í Húsafellsskóginum þar sem í
dag eru fjölmargir bústaðir, verslun, hótel og sundlaug svo eitthvað sé nefnt.
Í gamla íbúðarhúsinu á jörðinni Húsfelli I er í dag rekið gistiheimili og þar við er kapella og
kirkjugarður á sér lóðum. Búið er í íbúðarhúsunum á Húsafelli II og III. Á lóðinni Bæjargili, rétt
við gamla bæinn, eru nokkur hús með starfsemi tengdri listum, vinnustofa og fleira.
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Staða í skipulagi
Samkvæmt Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 er Húsafellsbærinn og nágrenni hans
landbúnaðarsvæði að frátöldum kirkjugarðinum sem er í landnotkunarflokknum opið svæði til
sérstakra nota, auðkenndur með O37. Umfjöllun um ákvæði um landbúnaðarsvæði má sjá í
kafla hér að framan um aðdraganda og forsendur. Gamla íbúðarhúsið á Húsafelli 1 er
hverfisverndað og auðkennt með H73. Um það gildir að leita skal umsagnar
húsafriðunarnefndar standi til að breyta því eða rífa það. Þar er í dag rekið gistihús.

Tengsl við aðrar áætlanir
Ekkert deiliskipulag eru í gildi í nálægð við umrætt skipulagssvæði. Tillaga að deiliskipulagi var
unnin fyrir lóðina Bæjargil árið 2014, samþykkt í sveitarstjórn 12.2.2015, auglýst í B-deild
stjórnartíðinda 9.6.2015. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála taldi deiliskipulagið ógilt
6.12.2018. Í deiliskipulagi var gert ráð fyrir heimild fyrir byggingu sýningarskála, menningarhúsi
og þjónustuhúsi sem meðal annars gæti hýst steinhörpur og önnur listaverk. Fram kemur í
drögum að greinargerð skipulagsins að það samræmdist ekki þeirri stefnu sem kemur fram í
aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 en það væri hins vegar í samræmi við þá starfsemi sem
þar hefði verið stunduð um árabil.
Öll jörðin Húsafell var skráð á Náttúruminjaskrá 1996 undir aðrar náttúruminjar og er það
endurspeglað á sveitarfélagsuppdrætti þar sem svæðið er merkt með N13 og skástrikað. Um
svæðið er sagt í aðalskipulaginu: “Tilkomumikið, fjölbreytt landslag, víðlendur skógur, laugar og
lindir. Vinsælt útivistarsvæði. Þegar friðað að nokkru á vegum landeigenda, Skógræktar ríkisins
og Náttúruverndarráðs.”

Áhrif á umhverfið
Fjallað verður um áhrif breytingar á landnotkun á umhverfið í samræmi við viðfangsefni
skipulagsins. Við mat á umhverfisáhrifum breytingarinnar verður gerð grein fyrir líklegum
áhrifum á verndarsvæði, ræktuð tún og skógræktarsvæði, náttúru- og menningarminjar og
byggðamynstur.

Málsmeðferð og tímaáætlun
Lýsingin verður send Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum til umsagnar. Almenningi gefst
kostur á að kynna sér lýsinguna á auglýsingatíma og senda inn umsagnir. Aðrir umsagnaraðilar
eru:
❏
❏
❏
❏
❏

Minjastofnun Íslands
Umhverfisstofnun
Veðurstofan
Vegagerðin
Heilbrigðiseftirlit
❏ Skógræktin
❏ Aðliggjandi sveitarfélög
Ábendingar sem berast við kynningu lýsingar verða hafðar til hliðsjónar við gerð tillögu að
breyttu aðalskipulagi en verður ekki svarað með formlegum hætti. Kynningartími lýsingar er
tvær vikur. Áætlað er að kynna tillögu á vinnslustigi um mitt ár 2020 og gefst þá aftur kostur á
að koma á framfæri ábendingum. Að lokinni kynningu á vinnslustigi verður tillagan fullunnin og
lögð fyrir sveitarstjórn sem tekur ákvörðum um auglýsingu hennar.
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Tillagan verður síðan auglýst í víðlesnu dagblaði, héraðsblaði og á vef sveitarfélagsins
(www.borgarbyggd.is) og mun liggja frammi á bæjarskrifstofum Borgarbyggðar. Tillagan verður
send umsagnaraðilum og gefinn sex vikna frestur til að koma á framfæri skriflegum
athugasemdum. Athugasemdum sem berast á auglýsingatíma verður svarað með formlegum
hætti. Gert er ráð fyrir að tillagan verði auglýst á seinni hluta ársins 2020.
Að auglýsingatíma liðnum verður tillagan afgreidd í sveitarstjórn, með breytingum sem
athugasemdir kunna að gefa tilefni til og send Skipulagsstofnun til yfirferðar og staðfestingar.
Staðfest aðalskipulagsbreyting tekur að lokum gildi með birtingu auglýsingar í B-deild
Stjórnartíðinda.
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