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1. Inngangur 
Vinna er hafin við gerð deiliskipulags fyrir nýja íbúðabyggð í Hvalfjarðarsveit í Melahverfi III, 
merkt ÍB10 í drögum að endurskoðuðu aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2020-2032. Um er að 
ræða svæði sem staðsett er austan við núverandi Melahverfi I. Svæðið er um 7 hektarar að 
stærð. 

 

1.1     Áherslur, helstu viðfangsefni og meginmarkmið 
Sveitarfélagið hefur hug á að byggja upp nýja íbúðabyggð og þétta núverandi byggðarkjarna. 

Fyrirhuguð landnotkun svæðisins er í samræmi við stefnumörkun fyrir þéttbýli í endurskoðuðu 

Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2020 til 2032.  

Sveitarfélagið leggur áherslu á að skilgreind íbúðarsvæði verði í góðum tengslum við núverandi 
veitukerfi s.s. vegi, rafmagns- og ljósleiðaratengingar og þannig verði betri nýting á núverandi 
innviðum. Við skipulag þeirra skal tryggja aðkomu og flóttaleiðir út frá öryggissjónarmiðum. Þar 
verður gert ráð fyrir blandaðri byggð. Með byggingu nýrra húsa  skapast betra skjól, 
rýmismyndun verður betri, götumynd verður heillegri og götulína og þéttbýliskjarni styrkist. 
 

 

Mynd 2   Loftmynd þar sem horft er yfir fyrirhugað þéttingarsvæði og afmörkun reitar er með rauðri línu.1 

  

 
1 Hvalfjarðarsveit, ágúst 2021. 
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1.2    Umhverfi og aðstæður 
Hvalfjarðarsveit varð til 1. júní 2006 með sameiningu fjögurra hreppa, oft kallaðir „hrepparnir 

sunnan Skarðsheiðar“.  Þetta voru Hvalfjarðarstrandarhreppur, Skilmannahreppur, Leirár- og 

Melahreppur og Innri-Akraneshreppur. Íbúar árið 2020 eru um 650 og er 2/3 hluti þeirra eru í 

dreifbýlinu og 1/3 hluti í þéttbýliskjörnum sem eru þrír, Melahverfi, Hlíðarbær og 

Krossland.  Melahverfi er fjölmennast með um 112 manns.2  
Deiliskipulagssvæðið er staðsett austan við núverandi þéttbýliskjarna í Melahverfi og er svæðið 

flatlent og nær að hluta yfir núverandi byggð. Deiliskipulagssvæðið liggur í um 25 m hæð yfir 

sjávarmáli.  

Aðkoma að Melahverfi III er frá Vesturlandsvegi (vegur nr. 1), inná Hagamelsveg (vegu nr. 5033) sem 
breytist svo í Bugðumel sem liggur svo að  íbúðarhúsinu Eiðisvatni. Áformaður uppbyggingarreitur 
afmarkast af núverandi byggð hjá Hagamel til vesturs og opnu svæði og Litla-Lambhagalandi með 
Eiðisvatni til austurs, Hvalfjarðarvegi (vegur nr. 47) til norðurs og opnu svæði til suðurs. 

1.3     Veðurfar 
Ríkjandi vindátt er austanátt eins og sjá má á mynd 3, en ekki er vindasamt í Melahverfi. 3. 

 

Mynd 3   Mynd sem sýnir ríkjandi vindáttir á svæðinu. 

 

1.4 Fornleifar 
Á svæðinu er ein fornleif BO-090:012 Kvíasund örnefni kvíar:“ "Utan við túnið er mýrarsund, sem heitir 

Kvíasund." Vestan við túnið lækkar landið talsvert á kafla og nefnist þar Kvíasund. Vestan við Kvíasund 

hækkar landið aftur og nefnist það Lambhagamelar. Þar er nú dálítill byggðakjarni. Í Kvíasundi sem er 

votlendur og þýfður mói má sjá mógrafir á víð og dreif. Sundið hefur verið ræst fram að nokkru leyti. 

Hvergi sjást merki um kvíar þær sem sundið gæti heitið eftir. Votlendur og þýfður grasmói í sundi á 

milli tveggja holta.„ (bls.35)4  

 
2 Hagstofa Íslands 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__Byggdakjarnar/MAN030101.px/table/tableVie
wLayout1/?rxid=882f1f66-ccb2-4abb-b6dd-722ac83f0d1b sótt af vef.03.11.2021. 
3 Veðurstofa Íslands. https://vindatlas.vedur.is/ 20.10.2021. 

4 https://skyrslur.minjastofnun.is/Fornleifaskr%C3%A1ning_Sk%C3%BDrslur/Verkefni_1132_Skilmannahreppur_FS203-

00033.pdf 

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__Byggdakjarnar/MAN030101.px/table/tableViewLayout1/?rxid=882f1f66-ccb2-4abb-b6dd-722ac83f0d1b
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__Byggdakjarnar/MAN030101.px/table/tableViewLayout1/?rxid=882f1f66-ccb2-4abb-b6dd-722ac83f0d1b
https://vindatlas.vedur.is/
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Mynd 4 Staðsetning skráðra minja innan svæðisins5 

1.5 Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði 
Reiturinn sem um ræðir er skilgreindur sem „Vistgerð: L14.2 Tún og akurlendi“ á vistgerðarkorti 

Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ)6 og hefur því ekki að geyma mikilvægar vistgerðir vegna 

náttúrufars eða mikilvægra fuglasvæða. 

 

Mynd 5     Mynd sem sýnir yfirlit yfir mikilvæga vistgerðir vegna náttúrufars og fuglalífs (NÍ, 2021), blár hringur sýnir 
staðsetningu deiliskipulags. 

 

 
5 https://map.is/hvalfjordur/ Sótt af vef.3.02.2022. 
6 Náttúrufræðistofnun Íslands. https://vistgerdakort.ni.is/ . Sótt af vef 20.10.2021. 

https://map.is/hvalfjordur/
https://vistgerdakort.ni.is/
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1.6 Náttúruvá  
Við vinnu við gerð deiliskipulags þarf að skoða hvort svæðið sé staðsett á þekktum eða mögulegum 

svæðum fyrir náttúruvá svo sem jarðskjálfta, ofanflóða eða þess háttar, en við fyrstu sýn virðist alls 

ekki svo vera.  

2. Tengsl við aðrar áætlanir 

2.1    Landsskipulagsstefna 2015-2026 
Fyrirhuguð uppbygging er í samræmi við eftirfarandi markmið í Landsskipulagsstefnu 2015-2026; 

Kafli: 6.2.4 Hönnun mannvirkja í landslagi; Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði vandað til staðarvals 

og hönnunar mannvirkja, jafnt í þéttbýli og í opnu landi með tilliti til staðbundinna gæða sem felast í 

landslagi. Hönnun mannvirkja taki mið af landslagi, kennileitum, sjónlínum, útsýni og þeirri byggð sem 

fyrir er. Sérstaklega verði vandað til hönnunar bygginga og annarra mannvirkja sem mynda ný 

kennileiti. 

Kafli: 7.0.1 Skipulag í þágu lýðheilsu. Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði leitast við að skapa 

heilnæmt umhverfi sem hvetur til hollra lífshátta og veitir möguleika til hreyfingar, endurnæringar og 

samskipta. Við útfærslu byggðar og bæjarrýma verði gætt að jafnræði, öryggi og aðgengi ólíkra félags- 

og getuhópa.7 

2.2 Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020  
Í aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 sem staðfest var 19. júní 2010 er svæðið skilgreint sem 

landbúnaðarsvæði og gott ræktarland. Í drögum að endurskoðuðu aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 

2020-2032 er svæðið merkt ÍB10 og þar er gert ráð fyrir íbúðabyggð. Fyrirhugað deiliskipulag er samt 

sem áður ekki í samræmi við núgildandi aðalskipulag og kallar því á aðalskipulagsbreytingu. 

Mynd 6   Hluti af Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020, þar sem fyrirhugað deiliskipulagssvæði er merkt með rauðu. 

Fyrirhugað deiliskipulag samræmist leiðarljósum í aðalskipulaginu sem eru (bls. 5): 

• Góð búsetuskilyrði sem gera búsetu í sveitarfélaginu eftirsóknarverða  

• Að sjálfbær þróun liggi til grundvallar allri skipulagsvinnu 

 
7 Skipulagsstofnun. Landsskipulagsstefna 2016-2026. http://www.landsskipulag.is/media/pdf-
skjol/Landsskipulagsstefna_2015-2026_asamt_greinargerd.pdf  .Sótt af vef 20.10.2021. 

http://www.landsskipulag.is/media/pdf-skjol/Landsskipulagsstefna_2015-2026_asamt_greinargerd.pdf
http://www.landsskipulag.is/media/pdf-skjol/Landsskipulagsstefna_2015-2026_asamt_greinargerd.pdf
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MEGINMARKMIÐ 

Byggð og atvinna:  

• Búsetu sé viðhaldið og hún efld í sveitarfélaginu með aðgerðum sem bæta búsetuskilyrði.  

• Metin sé landþörf fyrir íbúðarbyggð og tryggt að ávallt séu tiltækar byggingarlóðir.  

Við gerð deiliskipulags þarf að skoða hvort svæðið sé staðsett á að þekktum hættusvæðum fyrir 

náttúruvá samanber greinargerð aðalskipulags: „STEFNUMÖRKUN SKIPULAGSÁÆTLUNAR -Stefnt er að 

því að ljúka mati á ofanflóðahættu í sveitarfélaginu á skipulagstímabilinu. ALMENN UMFJÖLLUN: Ekki 

hefur verið framkvæmt mat á ofanflóðahættu í Hvalfjarðarsveit. 8 

2.3 Endurskoðun Aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2020-2032  
Melahverfi III er staðsett inn á  svæði ÍB10 í endurskoðuðu aðalskipulagi og er reiturinn 
skilgreindur sem íbúðarsvæði um 7 ha. Úr greinagerð í endurskoðuðu aðalskipulagi fyrir skilmála 
fyrir viðkomandi íbúðabyggð í þéttbýli fyrir ÍB10 er eftirfarandi.  

 
Nr. Jörð Skipulagsákvæði Fjöldi 

íbúða 
NHL Stærð 

Ha 
IB 
10 

Melahverfi III Gert er ráð fyrir blandaðri byggð einbýlis, 

parhúsa og raðhúsa, allt að 5.íb./ha. 

Hús skulu vera á 1.hæð. 

48 0,1-0,4 7 

 

 

Mynd 7   Endurskoðun á aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2020-20329. 

 

 
8 http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=01634425402865418750  sótt af vef 
20.10.2021. 
9 Hvalfjarðarsveit, ágúst 2021. 

http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=01634425402865418750
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2.4 Staða deiliskipulag 
Fyrir hluta svæðisins er í gildi deiliskipulag Deiliskipulag lóða við Innrimel og Lækjarmel samþykkt 

07.05.1998.   

3. Skipulagsferlið 

3.1 Kynning og samráð 
Helstu opinberir umsagnaraðilar sem  verður leitað til vegna skipulagsvinnunnar eru: 

• Heilbrigðiseftirlit Vesturlands 

• Minjastofnun Íslands 

• Umhverfisstofnun 

• Vegagerðin 

Deiliskipulagstillaga verður send til Skipulagsstofnunar eftir að sveitarstjórn hefur samþykkt að 

auglýsa tillöguna. Deiliskipulagstillagan verður auglýst í blöðum og aðgengileg á heimasíðu 

sveitarfélagsins Hvalfjarðarsveitar https://www.hvalfjardarsveit.is fyrir almenningi til kynningar og 

auk þess að vera til sýnis á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3 í Melahverfi.  

3.2 Tímaáætlun 

 

4. Áhrifamat 
Tillagan og efnistök hennar fellur ekki undir lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 

111/2021 en gerð verður greina fyrir áhrifum á umhverfið samkvæmt 12. grein skipulagslaga. Fjallað 

verður um áhrif fjölgunar íbúa á þéttbýliskjarna og þéttingu byggðar og settir verða skilmálar um 

nýbyggingar á núverandi lóðum í takt við skilmála í endurskoðuðu aðalskipulagi, til hliðsjónar verður 

haft nærliggjandi deiliskipulag og núverandi yfirbragð byggðar. Metin verða áhrif húsa m.t.t. ásýndar 

og metin verða áhrif skipulagsins á staka þætti og á mögulega aukna umferð. 

Áformaðar framkvæmdir innan svæðisins eru ekki taldar hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif 

samanber lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021. Deiliskipulagið fellur því ekki 

undir lög um mat á umhverfisáhrifum. 
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