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1 INNGANGUR 

1.1 Almennt 

Hvalfjarðarsveit vinnur að gerð deiliskipulags fyrir svæði í landi Kross, milli Innesvegar og strandar. 
Skipulagsvæðið eru um 7,4 ha að stærð.  

Svæðið sem um ræðir er skilgreint sem íbúðarsvæði Í2 í þéttbýli samkvæmt Aðalskipulagi 
Hvalfjarðarsveitar 2008-2020. Með gildistöku nýs deiliskipulags fellur eldra deiliskipulag úr gildi, sem 
staðfest var í júlí 2005, ásamt síðari breytingum. 

 

 

Staðsetning svæðisins er talin hagstæð til uppbyggingar þar sem það er austan megin við 
sveitarfélagsmörk Akranes. Byggingarland innan Akranes er að mestu þegar byggt.  

Skipulagið gerir ráð fyrir allt að 125 íbúðum, í fjölbreyttum gerðum húsa, á 32 lóðum. Með skipulaginu 
eru verið að mæta auknum kröfum varðandi uppbyggingu og stækkun þéttbýlis í nálægð við Akranes 
og höfuðborgasvæðið.  

MYND 1. Staðsetning deiliskipulagssvæðis á þéttbýlisuppdrætti í 
Aðalskipulagi Hvalfjarðasveitar 2008-2020 

MYND 1. Staðsetning skipulagssvæðis austan við Akranes í Hvalfjarðarsveit 
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1.2 Skipulagsgögn 

Loftmyndir eru frá Loftmyndum ehf, aðrir grunnar eru frá Hvalfjarðarsveit. Deiliskipulagsgögn eru 
unnin í hnitakerfinu ISN93. Skipulagsgögn eru eftirfarandi: 

• Greinargerð með forsendum og skipulagsskilmálum. 
• Deiliskipulagsuppdráttur í mkv. 1: 1000. 

 

2 FORSENDUR 

2.1 Staðhættir 

Skipulagssvæðið liggur að Akranesi í 
vestur.  Norðan og  austan við svæðið er 
dreifbýli með blandaðri byggð einbýlishúsa 
og sveitabæja. Svæðið er að mestu 
graslendi og eldri tún sem ekki eru lengur 
nýtt.  

Svæðið er nokkuð slétt að ströndinni.  
Ströndin er hins vegar stórgrýtt þangfjara 
þar sem klappir liggja fram í sjó. Víðsýnt er 
frá skipulagssvæðinu til allra átta og þar 
sem það liggur að hluta meðfram sjó er það 
opið fyrir ríkjandi vindáttum.  

 

 

2.2 Menningarminjar 

Deiliskráningu fyrir svæðið er lokið og um átta forleifar eru skráðar innan skipulagsins. Má þar nefna  
bæjarhóllinn  Krosshóll (053-001), bæjarstæðið Vestri-Kross (053-002). Krossvör (053-008) er 
lendingar-staður milli Tapa og Súðaklappar og Gálgaskarð ( 053-009) er talinn er vera gamall 
aftökustaður. Um nánari umfjöllun er vísað til deiliskráningu fornminja1. 

Minjar eru sýndar á deiliskipulagsuppdrætti en deiliskipulagið tekur tillti til fornleifa og þess gætt að 
þeim verði ekki raskað. 

                                                            
1 Deiliskráning. Fornleifa í landi Kross og Fögrubrekku í Innri-Akraneshreppi.FS240-0421.Forleifastofnun Íslands 
2004. 

MYND 2. Vindrós fyrir Krosslandið sýnir að norð- og suðaustlægar 
áttir eru tíðar en vestlægar fátíðarVindrós fyrir Krosslandið 
sýnir að norð- og suðaustlægar áttir eru tíðar en vestlægar 
fátíðar. Heimild: Veðurstofa Íslands. 
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Ef fram koma áður óþekktar fornleifar á framkvæmdartíma, sbr. 24. gr. laga um menningarminjar nr. 
80/2012, verður þegar haft samband við Minjastofnun Íslands og framkvæmd stöðvuð uns fengin er 
ákvörðun Minjastofnunar um hvort halda megi áfram og með hvaða skilmálum. Samkvæmt 3. gr. 
laganna er óheimilt að spilla, granda eða breyta fornleifum nema með leyfi Minjastofnunar Íslands 

2.3 Húsakönnun 

Ekki er talið að mannvirki innan deiliskipulagsvæðisins falli undir undir lög um menningarminjar eða að 
meta þurfi svipmót byggðar eða einstakar byggingar innan skipulagsins. verður því ekki farið í gerð 
húsakönnunar fyrir svæðið. 

2.4 Aðkoma og gatnakerfi 

Ein aðkoma er inn á svæðið í dag og er hún um Krossvelli, sem í dag tengist Innesvegi nr. 503. 

3 TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR 

3.1 Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Búsetumynstur og dreifing byggðar 

Sveitarfélög skilgreini í aðalskipulagi vaxtarmörk þéttbýlisstaða með það fyrir augum að efla 
viðkomandi þéttbýlisstað og standa vörð um verðmæt náttúrusvæði og landbúnaðarland. Skýr skil 
verði milli þéttbýlis og dreifbýlis. Almennt verði haft að leiðarljósi að þétta byggð og blanda 
atvinnustarfsemi, verslun og þjónustu, og tengja við íbúðarbyggð í þágu sjálfbærni daglegs lífs og 
aukinna lífsgæða.  

Í skipulagsáætlunum sveitarfélaga verði mörkuð stefna um uppbyggingu íbúðar- og atvinnuhúsnæðis 
sem taki mið af fyrirsjáanlegum þörfum samfélagsins og lýðfræðilegum breytingum til framtíðar. 
Stuðlað verði að fjölbreyttum húsnæðiskostum, svo sem hvað varðar húsagerðir og stærðir. Tryggt 
verði fjölbreytt og sveigjanlegt húsnæði sem stuðli að félagslegri fjölbreytni og í því samhengi verði 
hugað sérstaklega að framboði á húsnæði fyrir alla tekjuhópa.  

Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði sérstaklega hugað að gæðum hins byggða umhverfis og sett fram 
stefna og ákvæði um mælikvarða byggðar, byggðamynstur og samspil byggðar, bæjarrýma og 
ferðamáta. Einnig verði sérstaklega hugað að almenningsrýmum og útivistarsvæðum með það að 
markmiði að hvetja til útiveru og hreyfingar, matjurtaræktunar og náttúruupplifunar og varðveita 
verðmæt náttúrusvæði.  

Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði stuðlað að heilnæmi umhverfis með viðeigandi ráðstöfunum 
varðandi vatnsvernd, vatnsveitu, fráveitu, úrgangsmeðhöndlun, hljóðvist og loftgæði. Sérstaklega verði 
hugað að umhverfisvænum lausnum þar sem það á við, svo sem varðandi möguleika til flokkunar og 
endurvinnslu og bætta nýtni við auðlindanotkun.  
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Skipulagsgerð sveitarfélaga stuðli að uppbyggingu atvinnulífs til framtíðar, með áherslu á gæði í hinu 
byggða umhverfi og öflugum innviðum.  

Sveitarfélög marki í skipulagi samþætta stefnu um byggð og samgöngur. Áhersla verði lögð á göngu- 
og hjólavænt umhverfi og að tvinna saman almenningssamgöngur og byggðaskipulag. Gatnaskipulag 
og gatnahönnun miði að því að skapa bæjarrými og umferðarrými fyrir akandi, hjólandi og gangandi 
vegfarendur.  

Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði hugað að því hvernig megi með skipulagsaðgerðum draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda. Jafnframt verði tekið tillit til áhrifa loftslagsbreytinga, svo sem vegna 
hækkunar sjávarborðs, og náttúruvár, svo sem  vatnsflóða og jarðskjálfta, með það að markmiði að 
varna slysum á fólki og tjóni á mannvirkjum. Upplýsingar Veðurstofu Íslands um náttúruvá og 
loftslagsbreytingar verði lagðar til grundvallar skipulagsákvörðunum2. 

Deiliskipulagið er í samræmi við landskipulagsstefnu. Þar sem umrædd uppbygging þéttir byggð, býður 
upp á fjölbreyttan húsnæðiskost í formi stærðar og tengingu við þjónustu á Akranesi. Almenningsrými 
verða hönnuð með aðgengi fyrir alla í huga sem hefur hvetjandi áhrif á útiveru, náttúruupplifun og 
hreyfingu íbúa á svæðinu. 

Hugað verður að umhverfisvænum lausnum er varðar flokkun og endurvinnslu sorps. 

3.2 Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 

Samkvæmt Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 
2008-2020 er svæðið skilgreint sem 
íbúðarsvæði (Í2) í þéttbýli.  

Í kafla um þéttbýli eru sett fram stefnumörkun 
skipulagsáætlunar 

• Uppbyggingu íbúðarsvæðis sé 
áfangaskipt í samræmi við getu 
sveitafélagsins til að svara aukinni 
eftirspurn eftir þjónustu samhliða 
fjölgun íbúa.  

• Sveitarfélagið anni eftirspurn eftir 
íbúðarlóðum. 

• Í þéttbýli Hvalfjarðarsveitar sé gert ráð 
fyrir rúmum svæðum til útivistar innan 
byggðar.  
 

                                                            
2 (Skipulagsstofnun 2016). 

MYND 2. Staðsetning deiliskipulagssvæðis á þéttbýlisuppdrætti í 
Aðalskipulagi Hvalfjarðasveitar 2008-2020 
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Nauðsynlegt er að stýra uppbyggingunni þannig að byggðin verði samfelld og heildstæð þrátt fyrir að 
henni verði áfangaskipt. 

Einnig kemur fram að þéttleiki íbúabyggðar á íbúðarsvæði Krosslands (Í2) verði að hámarki 20 íbúðir á 
hvern hektara og hús séu mest tvær hæðir. Í skipulaginu er gert ráð fyrir þéttleika u.þ.b. 16,8 íb/ha 
(íbúðir á hektara) og að hús fari ekki yfir tvær hæðir.  

Deiliskipulagið fellur vel að þessum stefnumörkum aðalskipulagsins. 

3.3 Gildandi deiliskipulag 

Á svæðinu er í gildi deiliskipulag frá 2005, sem fellur úr gildi við samþykkt nýs deiliskipulags. Þó nokkrar 
breytingar hafa verið gerðar á því og talin er þörf á að taka saman þær breytingar og gera fyrirhugaðar 
breytingar í nýju endurskoðuðu skipulagi. 

4 DEILISKIPULAG 

Deiliskipulagið fellur ekki undir lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana þar sem deiliskipulagið 
mun ekki fela í sér framkvæmdir sem eru taldar upp í 1. viðauka sömu laga. Aftur á móti verður gerð 
grein fyrir áhrifum deiliskipulagsins á umhverfið í samræmi við 5.4 gr. skipulagsreglugerðar 90/2013. 

Megináhersla deiliskipulagsins er: 

 Að mynda fallega og heilsteypta íbúðarbyggð sem liggur vel í landi og myndar eðlileg tengsl við 
nærliggjandi byggð.  

 Að bjóða upp á lóðir sem taka mið af þörfum íbúa varðandi íbúðastærðir, húsagerðir, 
vönduðum frágangi bygginga. Lagt er áherslu á að sem flestir geti notið þess fallega útsýnis 
sem svæðið hefur að bjóða.   

 Að koma fyrir öruggum gönguleiðum sem tengjast með sem skilvirkustum hætti við nærliggj-
andi byggð og auka möguleika á hreyfingu og útiveru meðfram ströndinni. Leitast verður við 
að hanna gönguleiðir með aðgengi fyrir alla í huga svo sem flestir geti notið þeirra. 

Á svæðinu er aðalega gert ráð fyrir lóðum fyrir íbúðarhúsnæði. Deiliskipulagið er hluti af 
uppbyggingu þéttbýlis í Hvalfjarðarsveit. 

4.1 Almennir skilmálar 

4.1.1 Almennt 

Skilmálar þessir taka til byggðar sem fellur undir þetta deiliskipulag. Húsagerðir eru frjálsar að öðru leiti 
en því sem skilmálar, mæli- og hæðablöð, og lög og reglugerðir segja til um. Hús sem standa á sömu 
lóð og/eða eru samtengd skulu teiknuð af sama hönnuði og lögð fram sem ein heild. Ákvæði um fjölda 
hæða, hámarkstærð húsa, nýtingarhlutfall og mænishæð eru í kafla um sérákvæði. Leggja skal 
lóðahönnun fyrir umhverfis-, skipulags- og náttúruverndarnefnd samhliða byggingarleyfisuppdráttum. 
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4.1.2 Nýtingarhlutfall 

Nýtingarhlutfall er hlutfall brúttóflatarmáls A og B rýma (allar hæðir) og lóðarstærðar. Hámarksflatar-
mál bygginga á lóðinni fæst með því að margfalda lóðastærð með nýtingarhlutfalli. Nýtingarhlutfall og 
hámarkshæð bygginga koma fram í sérákvæðum fyrir hverja húsatýpu og á deiliskipulagsuppdrætti.  

4.1.3 Byggingarreitir/Lóðir 

Byggingarreitir eru tilgreindir á deiliskipulagsuppdrætti og málsettir á mæliblaði. Hús skulu standa 
innan byggingarreits, nema kveðið sé á um annað í sérskilmálum í þessari greinargerð 

Byggingareitir eru sýndir með brotalínu fyrir einbýlishús og parhús. Byggingareitir fyrir  fjölbýlishúsin 
eru tvískiptir, innri og ytri byggingareitir. Innri byggingareitur er sýndur með heilli línu en ytri með 
brotalínu. Heimilt er að fullbyggja innri byggingarreitinn og allt að helmingi ytri byggingarreitsins á einni 
eða tveimur hæðum. Einnig er heimilt að byggja skyggni/skjólþök, svalir oþh. innan ytri byggingareits. 

4.1.4 Hönnun og uppdrættir 

Skipulagið gerir ráð fyrir blandaðri byggð af einbýlishúsum á 1-2. hæðum, ,,litlum hæðaskiptum‘‘ 
sambýlishúsum eða raðhúsum á 2. hæðum. 

4.1.5 Mæli- og hæðablöð 

Mæliblöð sýna stærðir lóða, lóðamörk, byggingarreiti húsa, fjölda bílastæða á lóð, kvaðir ef einhverjar 
eru o.þ.h. Allir hlutar húss skulu standa innan byggingarreits, eins og hann er sýndur á mæliblaði fyrir 
hverja lóð, nema kveðið sé á um annað í sérskilmálum. Byggingarreitur sýnir lágmarksfjarlægð frá 
lóðamörkum.  

Mæliblöð sýna einnig viðmiðunarhæðir gangstétta og gatna við lóðamörk, sem er þá einnig lóðarhæð 
á þessum mörkum.  

Hæðarblöð sýna hæðir á lóðamörkum og hæðartölur á aðalgólfum húsa. Hæðartölur gólfa eru leið-
beinandi og skulu frávik umfram +/- 30 cm koma til umfjöllunar hjá byggingaryfirvöldum í 
Hvalfjarðarsveit. Hámarkshæð húsa er skilyrt í skilmálum þessum. Lega veitulagna er einnig sýnd á 
hæðarblöðum. 

4.1.6 Bílastæði  

Bílastæði skulu vera a.m.k. 2,5 m að breidd og a.m.k. 5,0 m að lengd, en samsíða stæði a.m.k. 2,0 m að 
breidd og 6,5 m að lengd. 

Gert skal ráð fyrir þremur bílastæðum á lóð í sérbýli, 2 bílastæðum við hverja íbúð í parhúsi og a.m.k. 
1 stæði á lóð við sambýlishús fyrir íbúðir minni en 80 m² en 1,5 stæði fyrir íbúðir stærri en 80 m².  
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Fyrir húsagerð S1 og S2 er heimilt að hafa lokaða bílageymslur á jarðhæð. 

Gera skal ráð fyrir tengibúnaði fyrir hleðslu rafbíla við hvert stæði í bílageymslu og hvert stæði 
utanhúss, í samræmi við byggingareglugerð. 

Gera skal ráð fyrir sérmerktum bílastæðum fyrir hreyfihamlaða við fjölbýlishús, í samræmi við 
byggingareglugerð. 

4.1.7 Frágangur lóðar 

Landhæð á lóðamörkum skal vera samkvæmt uppgefnum hæðarkótum á mæli- og hæðarblöðum.  

Allar lóðir sem eru í fremstu húsaröð meðfram strandlengjunni skulu halla til sjávar, þannig að milli 
lóðar og sjóvarnar- og flóðvarnargarða myndist hvilft og stallur. Einnig skulu hús sem liggja í fremstu 
húsaröð vera með gólfkóta amk. 0,5 m hærri en núverandi landhæð. 

Mælt er með því að byggingar verði hannaðar með skjólmyndun í huga og skjólveggir verði hluti 
hönnunar á húsum. Þannig verði reynt að minnka þörf fyrir uppsetningu umfangsmikilla skjólgirðinga 
síðar.  

Vísað er til ákvæða byggingarreglugerðar vegna frágangs lóða og gróðurs, m.a. ákvæða um hæð 
trjágróðurs á lóðarmörkum og vöxt þeirra.  

Lóðarhafar skulu ganga frá bílastæðum með bundnu slitlagi. Sýna skal fyrirkomulag lóða á 
aðaluppdráttum. 

Þar sem lóðir liggja að bæjarlandi skal lóðarhafi jafna land sem líkast því sem var áður en grafið var eða 
landi hróflað. Óheimilt er að setja uppgröft út fyrir lóðarmörk. Ef nauðsyn krefur skal landmótun eða 
stöllun á lóð gerð innan lóðar. Fjarlægð stalla/fláa frá lóðarmörkun skal vera a.m.k. jöfn hæð þeirra. 

Óheimilt er að láta lausamuni standa til langframa (meira en 2 mánuði) innan lóðar, s.s. gáma, bíla, 
stöðuhýsi, vélahluti, byggingarefni eða annað álíka. Lóðarhafi skal ávallt huga að lóð sinni og halda 
henni sem snyrtilegastri svo engin hætta stafi af búnaði og munum innan hennar né sé öðrum til ama.  
Lýsing skal vera lágstemmd og ljósi beint niður. 

4.1.8 Götugögn og annar búnaður 

Götugögn, svo sem bekkir, lýsing, hjólagrindur, sorpílát og skilti sem sett eru upp skulu vera stöðluð og 
samræmd í útliti til þess að tryggja heildrænt útlit umhverfis. Götugögn skulu falla vel að umhverfi sínu, 
huga skal að hönnun sem dregur úr möguleikum á skemmdarverkum og eru úr varanlegu efni til þess 
að halda viðhaldi og viðgerðum í lágmarki.  

Staðsetning götugagna skal taka tillit til aðgengis fyrir alla og skal vera í samræmi við stærðarhlutföll 
og byggingarlist nærliggjandi svæðis. Þau skal staðsetja á svæðum næst byggingum eða svæðum 
sérstaklega ætluðum götugögnum og minnst 0,5 m frá sértækum leiðarlínum. Æskilegt er að svæði 
fyrir götugögn sé skýrt afmarkað, annað hvort með öðru yfirborðsefni eða litamun. 
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4.1.9 Ofanvatn 

Bent er á þann kost að veita vatni af húsþökum og hörðu yfirborði beint niður í jarðveginn. Koma má 
fyrir malarpúðum undir yfirborði lóða sem getur tekið við yfirborðsvatni í rigningum og leysingum 
þannig að yfirborðsvatn seytli smám saman út í jarðveginn og niður í grunnvatnið. Notast má við 
hefðbundnar þakvatnslagnir við að beina vatninu að malarpúðanum. 

4.1.10 Veitur og sorp 

Lóðir munu tengjast veitukerfum Veitna ohf. Vatnsveita og fráveita geta annað viðbótarbyggð og er 
gert ráð fyrir að lagnir um skipulagssvæðið muni anna væntanlegri fjölgun notenda. Rafveita mun 
einnig geta annað áætlaðri fjölgun notenda og hitaveita einnig.  

Um fráveitu gildir reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999, með síðari breytingum. 

Í eða við byggingar skal vera aðstaða til flokkunar og geymslu sorps. Gera skal ráð fyrir þremur sorp-
ílátum. Sorpgeymslur skulu vera í samræmi við byggingarreglugerð nr. 112/2012, með síðari breyt-
ingum. Staðsetning og frágangur skal vera þannig að aðgengi sé gott. Sorphirða fer eftir reglum sveitar-
félagsins hverju sinni. 

4.1.11 Opin svæði, leikvellir og útivistarsvæði 

Gönguleiðir meðfram ströndinni verða hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar. Við göngustíga sem 
hannaðir eru á grundvelli algildrar hönnunar skulu vera bekkir með u.þ.b. 150 m millibili meðfram 
gönguleiðum sbr. kafli 7.1.3 um umferðarleiðir í leiðbeiningum við byggingarreglugerð 112/2012. 
Göngustígar eru 2 m á breidd en meðfram sjónum skal hann vera 3 m., yfirborð þeirra skal henta 
fyrirhugaðri umferð og frágangur þannig að þar verði ekki uppsöfnun vatns. Gert er ráð fyrir lýsingu á 
helstu göngustígum á svæðinu. 

Göngustígar og gangstéttir eru sýndar á uppdráttum. 

Sjóvarnargarður er þegar reistur. 

4.2 Sérákvæði 

Við hönnun húsa og lóða skal miða við að hvoru tveggja falli sem best að því landi sem fyrir er á 
viðkomandi lóð. Leitast skal við að mynda skjólgóð útisvæði sem snúa móti sólu. Skjólveggir og 
skjólgrindur skulu vera hluti af hönnun húss og koma fram á aðaluppdráttum. Á mæliblöðum er 
uppgefinn gólfkóti fyrir hæðarsetningu bygginga.   

Hús sem standa á sömu lóð og/eða eru samtengd skulu teiknuð af sama hönnuði og lögð fram sem ein 
heild. Gæta skal samræmis í hönnun og gerð þeirra hvað varðar útlit og frágang, þ.á.m. þakfrágang, 
efnisval, áferð og litaval á einstökum byggingarhlutum. Þakkantar skulu vera efnislitlir. Þakskegg skulu 
að jafnaði ekki ná lengra en 20 cm út fyrir ystu brún veggjar. Heimilt er að byggja skorsteina/reykrör 
allt að 1,2 m upp úr þökum húsanna. 
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Yfirbragð húsanna á að mynda sameiginlega heildarmynd í hverfinu. Ekki er heimilt að reisa girðingar 
að opnu svæðunum meðfram ströndinni nær lóðarmörkum en 1,5 m. Staðsetning byggingarreits er 
sýnd á skipulagsuppdrætti og mæliblöðum.  

4.2.1 Einbýlishús 

Gerð E1 

Einbýlishús að gerðinni E1 og standa við göturnar Akra-, Ás- og Garðavelli.  

Innan byggingarreits eins og hann er sýndur á skipulagsuppdrætti og mæliblaði er heimilt að reisa 
einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðri bílageymslu.  

Við Akra- og Garðavelli er hámarksstærð húsa 300 m², að bílageymslu meðtalinni. Nýtingarhlutfall 
lóðanna má vera allt að 0,4.  

Við Ásvelli er hámarkstærð húsa 250 m² að bílageymslu meðtalinni. Nýtingarhlutfall lóðanna má vera 
allt að 0,4.  

Viðmið er gólfkóti 1. hæðar. Mænishæð verði að hámarki 4,5 metrar yfir uppgefinn aðalgólfkóta á 
mæli- og hæðarblaði.  

Gerð E2 

Einbýlishús að gerðinni E2 stendur við Ásvelli 14.  

Innan byggingarreits eins og hann er sýndur á skipulagsuppdrætti og mæliblaði er heimilt að reisa 
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt innbyggðri bílageymslu á einni hæð.  

Við Ásvelli 14 er hámarksstærð húss 250 m² að bílageymslu meðtalinni. Nýtingarhlutfall lóðar má vera 
allt að 0,5.  

Viðmið er gólfkóti 1. hæðar. Mænishæð verði að hámarki 7,6 metrar fyrir einbýlishús og 3,5 m fyrir 
bílageymslu yfir uppgefinn aðalgólfkóta á mæli- og hæðarblaði.  

4.2.2 Parhús 

Gerð E3 

Parhús að gerðinni E3 standa við Garðvelli.  

Innan byggingarreits eins og hann er sýndur á skipulagsuppdrætti og mæliblaði er heimilt að reisa 
parhús á einni hæð ásamt innbyggðri bílageymslu.  

Leyfileg hámarksstærð parhúsa er 340 m², að bílageymslu meðtalinni. Nýtingarhlutfall lóðanna má vera 
allt að 0,4.  
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Viðmið er gólfkóti 1. hæðar. Mænishæð verði að hámarki 4,5 metrar yfir uppgefinn aðalgólfkóta á 
mæli- og hæðarblaði.  

4.2.3 Fjölbýlishús eða raðhús 

Gerð S1 

Raðhús að gerðinni S1 eru við Ás- og Krossvelli.  

Innan byggingarreits eins og hann er sýndur á skipulagsuppdrætti og mæliblaði er heimilt að reisa 
íbúðir á tveimur hæðum með aðkomu frá götu að neðri hæð eða minni íbúðir í hæðarskiptu fjölbýli. 
Heimilt er að hafa lokaða bílageymslu á jarðhæð.  

Fjöldi íbúða á lóð er sýnd á deiliskipulagsuppdrætti en íbúðirnar geta flestar verið samanlagt 42 á 
lóðunum öllum fyrir S1. Nýtingarhlutfall lóðanna má vera allt að 0,76. 

Viðmið er gólfkóti 1. hæðar. Mænishæð verði að hámarki 7,6 metrar yfir uppgefinn aðalgólfkóta á 
mæli- og hæðarblaði.  

Gerð S2 

Fjölbýlishús að gerðinni S2 standa við Fögruvelli.  

Innan byggingarreits eins og hann er sýndur á skipulagsuppdrætti og mæliblaði er heimilt að reisa 
fjölbýlishús á tveimur hæðum. Heimilt er að hafa lokaða bílageymslu á jarðhæð. 

Fjöldi íbúða á lóð er sýnd á deiliskipulagsuppdrætti en íbúðirnar geta flestar verið samanlag 60 á 
lóðunum öllum fyrir S2. Nýtingarhlutfall lóðanna má vera allt að 0,76. 

Viðmið er gólfkóti 1. hæðar. Mænishæð verði að hámarki 7,6 metrar yfir uppgefinn aðalgólfkóta á 
mæli- og hæðarblaði.  

4.2.4 Lóð fyrir rotþró og dælustöð 

Vestan við Krosshól er lóð fyrir rotþró eða dælustöð. Gert er ráð fyrir að rotþróin eða dælustöðin verði 
að mestu leyti niðurgrafin. 

Aðkoma að lóð verður um stíg meðfram ströndinni. 

4.2.5 Lóð fyrir leikskóla 

Að þessu sinni verður ekki farið í að skipuleggja hluta af svæðinu þar sem áætlað er að byggja leikskóla 
(sjá afmörkun svæðis undir leikskóla  á skipulagsuppdrætti).  
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5 UMHVERFISÁHRIF 

Deiliskipulag fyrir Krossland fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006, þar sem ekki 
er mörkuð stefna er varðar leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000.  

Stefna deiliskipulagsins og líkleg áhrif hennar eru metin út frá þáttum í eftirfarandi töflu. 

UMHVERFISÞÁTTUR  MATSSPURNING  VIÐMIÐ  
Jarðmyndanir, 
náttúruminjasvæði og 
hverfisverndarsvæði 

Hefur stefnan áhrif á jarðmyndanir sem njóta 
verndar eða þykja sérstæðar? 

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, 
áhersla á 61. gr. 

Gróður og dýralíf 

Hefur stefnan áhrif á gróður / votlendi? 
Hefur stefnan áhrif á fuglalíf og farleiðir fugla? 
Hefur stefnan áhrif á búsvæði fugla og fiska? 
 

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, 56. 
og 61. gr. 
Stefna í aðalskipulagi 
Vistgerðarkortlagning NÍ 
Lög um verndun, friðun og veiðar á 
villtum fuglum og villtum spendýrum 
nr. 64/1994. 2. og 6. gr. 

Ásýnd og landslag  
Hefur stefnan áhrif á ásýnd svæðisins? 
Hefur stefnan áhrif á náttúrulegt landslag?   

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, 1. 
og 2. mgr. 69. gr. 
Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Samfélag 
Hefur stefnan áhrif á atvinnulíf? 
Stuðlar stefnan að styrkingu byggðar? 
Hefur stefnan áhrif á tekjustofna sveitarfélagsins? 

Stefna í aðalskipulagi 
Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Heilsa og öryggi  
Hefur stefnan áhrif á hljóðvist og/eða loftgæði? 
Er hætta á mengun af völdum stefnunnar? 

Stefna í aðalskipulagi 
Landsskipulagsstefna 2015-2026 
 

 

5.1 Valkostir 

Einungis er metinn valinn kostur sem er nýtt deiliskipulag. Munur á milli gildandi deiliskipulags frá 2005 
og nýs deiliskipulags er hverfandi er varðar umhverfisáhrif. 

 

VALKOSTIR VALINN KOSTUR – NÝTT DEILISKIPULAG 

Jarðmyndanir, 
náttúruminjasvæði og 
hverfisverndarsvæði 

Óveruleg áhrif – á svæðinu eru ekki jarðmyndanir, náttúrminjasvæði eða hverfisverndað svæði. 

Gróður og dýralíf 

Óveruleg áhrif – Fjaran er bóluþangsfjara (F1.32) sem er með mjög hátt verndargildi og allmikla 
útbreiðslu. Svæðið er að öðru leyti skilgreint sem þéttbýli og annað manngert land (L14.1). Byggðin hefur 
óveruleg áhrif á fjöruna en ekki eru metin áhrifin af sjóvarnargarðinum þar sem hann er þegar byggður. 
Svæðið er ekki talið mikilvægt fyrir fugla. 

Ásýnd og landslag Óveruleg áhrif – á svæðinu eru þegar reist nokkur hús og búið að leggja götur. Ekki er því verið að raska 
áður óröskuðu landi. Svæðið er fast við þéttbýli Akraness og myndar því heild þéttbýlis.  
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VALKOSTIR VALINN KOSTUR – NÝTT DEILISKIPULAG 

Samfélag 
Jákvæð áhrif – skipulagið gerir ráð fyrir fjölbreytta íbúðagerð og gerir fólki kleift að setjast að við 
þéttbýliskjarnann Akranses en íbúðarsvæði þar er nánast fullnýtt. Þéttbýlið er góð viðbót í 
búsetumöguleika sveitarfélagsins sem einkennist að mestu af dreifbýlisbyggð. 

Heilsa og öryggi 

Óveruleg áhrif –  skipulagið hefur góða vegtengingu og góðar gönguleiðir sem auka samgöngumöguleika. 
Í skipulaginu er gert ráð fyrir rafmagnshleðslu bíla skv. byggingarreglugerð sem eykur möguleika á 
notkun rafmagnsbíla sem hafa mun minni neikvæð áhrif á hljóðvist og loftgæði en bílar með 
sprengiaflsvél.  

 

Jákvæð áhrif   
 

Neikvæð áhrif   Óveruleg áhrif   Óviss áhrif  

 

5.2 Niðurstaða 

Helstu umhverfisáhrif af uppbyggingu eru ásýndaráhrif af byggingum og meiri byggð fylgir aukin 
umferð.  

Staðsetning svæðisins er talin hagstæð þar sem það er austan megin við sveitarfélagsmörk Akranes. 
Byggingarland innan Akranes er að mestu þegar byggt. Gert er ráð fyrir frekari uppbyggingu á svæðinu 
með mismunandi húsagerðum til að mæta auknum kröfum varðandi uppbyggingu og stækkun í 
kringum þéttbýlið í nálægð við Akranes og höfuðborgasvæðið. 

Uppbygging í Krosslandi er hagkvæm með tilltiti til veitna og samgangna. Staðsetning mannvirkja er í 
góðum tengslum við núverandi vegi og veitukerfi og ekki þarf að raska landi til að tengja svæðið við 
grunnkerfi sveitarfélagsins. Þá mun yfirbragð byggðar taka mið af umhverfi og yfirbragði byggðar í 
kring. Byggð mun ekki spilla verðmætum náttúruminjum.  

Skipulag þetta er ekki talið hafa áhrif á umhverfið umfram deiliskipulag svæðisins frá 2005. 
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