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Lýsing á deiliskipulagstillögu sbr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010  

Tillaga að deiliskipulagi um stofnun tveggja landspildna eða svokallaða smábýlabyggðalóða sem er innan 

landbúnaðarsvæðis B4, skv. samþykktu Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 (sjá mynd 1). 

 

Mynd 1: Hluti af uppdrætti úr Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020, Skipulagssvæðið sést 
innan svæðis B4 

 

Tillaga deiliskipulags er norðan við Leirársveitarveg og í grennd við Heiðarskóla og Heiðarborg, sem er 

grunnskóli og félagsheimili/íþróttahús. Í Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar er frístundabyggð fyrirhuguð í 

grennd við skipulagssvæðið. Skipulagssvæðið er um það bil 2,73 ha á stærð. Innan svæðisins eru 

skilgreindar tvær landbúnaðarlóðir, Réttarhagi 1 og 2, sem eru 1,1 og 1,0 ha að stærð. Lóðirnar eru 
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leigulóðir, tekin úr landi Leirár (landnúmer 133774). Landið hallar til austurs og suðausturs og í átt að ánni. 

Landið er skilgreint sem „Tún og bithagar“ og „Graslendi“ samkvæmt CORINE 2018 (LMÍ, 2018).  

Í vestri afmarkast skipulagssvæðið af miðri ánni Leirá, á móti austri af lóð gamla Heiðarskóla og á móti 

suðri og norðri af opnu svæði.  

Aðkoma að lóðum verður um nýjan veg sem nefnist Réttarhagi sem tengist Skólastíg, sem tengist 

Heiðarskólavegi og þaðan inn á Leirársveitarveg (504). Það liggur fyrir samþykkt deiliskipulag fyrir 

Heiðarskóla, sem þarf að breyta vegna lagningu aðkomuvegar að nýju lóðunum. Um er að ræða 263 m 

langan nýjan aðkomuveg. Vegurinn verður einnig nýttur fyrir veiðimenn, leigusala og fólk á hans vegum 

til að komast að ánni. Þinglýsa þarf kvöð á lóðirnar til að tryggja aðkomu veiðimanna að Leirá, og einnig 

aðkomu að lóð Réttarhaga 2. Vegurinn verður héraðsvegur í umsjá Vegagerðarinnar að undanskildum 

síðustu 50 metrum að húshorni.  

Neysluvatn og hitaveita er á vegum Hvalfjarðarsveitar. Hitaveita er nefnd Heiðarveita, tengd við stofnlögn 

Veitna við Beitistaði að bæjum í Leirársveit. 

Samkvæmt Fornleifaskráningu í Leirár- og Melasveit (Lárusdóttir, B. & Hansson, O., 2003, bls. 147) eru 

engar þekktar fornleifar á skipulagssvæðinu.  

 

Fyrirhugað deiliskipulag og markmið 

Landeigandi vill gefa framtíðar lóðaleigendum kost á að byggja sér íbúðarhús inn á landbúnaðarsvæði og 

þannig fylgja línum sem lagðar eru í Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020. Landnýting verður eins 

hagkvæm og kostur er, sem lýsir sér í því að einungis þurfi að leggja um 263 m langan aðkomuveg frá 

Skólastig. Á sama tíma er markmið að leyfa veiðimönnum, leigusalan og fólki á hans vegum að komast 

að Leirá (sjá mynd 2).  
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Mynd 2: Tillaga deiliskipulags (Loftmynd og hæðarlínur: Loftmyndir ehf.) 

 

Tengsl tillögu við aðrar skipulagsáætlanir 

Ekkert gildandi deiliskipulag er fyrir svæðið. Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 var staðfest af 

umhverfisráðherra 2010. Í aðalskipulagi er skilgreint um 11,5 ha svæði sem smábýlabyggð (B4) í landi 

Leirár. Í stefnu aðalskipulags er kveðið á um að lóðir innan smábýlabyggðar verði ekki minni en 0,9 ha og 

þéttleiki á hverju samfelldu svæði 1,1 íbúð á hvern hektara lands. Innan hverrar lóðar er heimilt að byggja 

eitt íbúðarhús með bílskúr og þar til viðbótar einna byggingu fyrir þann frístundabúskap sem er stundaður. 

Það er krafa um að byggingar séu lágreistar og heildar byggingarmagn lóðar fari ekki yfir 500 m2. Að öðru 

leyti gilda sömu reglur fyrir smábýlabyggð og landbúnaðarsvæði í aðalskipulaginu. 

Samkvæmt aðalskipulagi eru engin svæði sem falla undir vernd innan skipulagssvæðis. 
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Fyrirhuguð tillaga deiliskipulags verður í samræmi við aðalskipulag. 

Við eystri mörk skipulagssvæðis liggur fyrir samþykkt deiliskipulag sem heitir „Heiðarskóli og Heiðarborg“. 

Deiliskipulagið var samþykkt í sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar þann 29.9.2009. Breyta þarf deiliskipulagi 

vegna fyrirhugaðs aðkomuvegar að nýju lóðunum. 

 

Áhrif áætlunar á umhverfi og samfélag  

Jarðraski sem fylgir framkvæmdum skal stillt í hóf eins og kostur er og ef um landsár verða skal lóðarhafi 

græða jafnóðum upp.  

Samkvæmt kortagrunni frá Náttúrufræðistofnun Íslands Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði á Íslandi er 

skipulagssvæðið flokkuð sem „Tún og akurlendi“, eða nánar tiltekið sem „landbúnaðarland þar sem 

ræktaðar eru fjölærar (túngrös) og einærar (korn, kartöflur, grænmeti) nytjaplöntur“ (NÍ, 2018). 

Engin náttúruverndarsvæði, friðlýst svæði (NÍ, 2021b) eða náttúruminjar eru á skipulagssvæðinu (NÍ, 

2021a).  

Samkvæmt kortagrunni frá Náttúrufræðistofnun Íslands Sérstök vernd náttúrufyrirbæra er lítið raskað 

votlendi sem er stærra en 2 ha ekki innan skipulagsvæðisins (NÍ, 2019). 

Áhrif á umhverfi verður lítið og staðbundið þar sem um er að ræða einungis tvær lóðir. Tekið verður tillit 

til árinnar við staðsetningu byggingarreita í samræmi við skipulagsreglugerð, þ.e. að þeir verða staðsettir 

50 m frá grónum árbakka.  

Ekki er talið að fyrirhugaðar framkvæmdir falli undir lög um umhverfismat áætlana nr.111/2021. 

Samfélagsleg og hagræn áhrif verða jákvæð, þar sem uppbygging mun leiða af sér að fólk geti haft 

varanlega búsetu í sveitarfélaginu og getur stundað lítilsháttar landbúnað. Af umhverfissjónarmiðum, t.d. 

til að stytta flutningsleiðir, er einnig æskilegt að stuðla að framleiðslu landbúnaðarvara á Íslandi, þótt það 

sé fyrirhugað í litlum mæli á umræddu lóðunum.  

 

Veðurfar og náttúruvá 

Ekki er til flóðakort af Leirá, en þar sem byggingarreitir verða staðsettir 50 m frá árbakka er hættan á að 

það flæði að fyrirhuguðum mannvirkjunum talin lítil. Jarðskjálftahætta og hætta á ofanflóðum er talin lítil á 

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

 

Skipulagsferli, kynning og samráð 

Gera má ráð fyrir að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt af sveitarstjórn til kynningar og auglýsingar í 

byrjun desember 2021. Lýsing skipulagstillögu verður kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum 
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hagsmunaaðilum á almennum fundi eða á annan fullnægjandi hátt í byrjun desember 2021. 

Hagsmunaaðilum eins og t.d. nágrönnum og veiðifélagi Leirár verður gefinn kostur á að koma með 

ábendingar á lýsingarferli. Enn fremur verður óskað umsagnar lýsingar deiliskipulags hjá eftirfarandi 

stofnunum: Skipulagsstofnun, Slökkviliði Hvalfjarðarsveitar, Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, Minjastofnun 

Íslands, Umhverfisstofnun, Vegagerðinni og Fiskistofu.  

Gert er ráð fyrir að deiliskipulagstillaga smábýlabyggðar Réttarhaga í landi Leirár verði kynnt íbúum í 

janúar 2022 og samþykkt í sveitarstjórn til auglýsingar í febrúar 2022. Að auglýsingartíma liðnum er 

tillagan tekin fyrir í sveitarstjórn til samþykktar og reikna má með að það verði í apríl 2022. Að lokinni 

afgreiðslu sveitarstjórnar skal senda tillöguna til yfirferðar Skipulagsstofnunar. Hafi Skipulagsstofnun ekki 

gert athugasemdir innan þriggja vikna er tillagan auglýst í B-deild Stjórnartíðinda sbr. 42. gr. skipulagslaga 

nr. 123/2010 og tekur þá deiliskipulagið gildi. Reikna má með að það verði í maí 2022. 

 

Heimildir: 

Landlínur (2010). Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020. Borgarnes: Landlínur ehf. 

Landmælingar Íslands (LMÍ) (2018). Landgerðir Corine 2018. 

https://kortasja.lmi.is/mapview/?application=kortasja 

Lárusdóttir, B. & Hansson, O. (2003).  Fornleifaskráning í Leirár- og Melasveit.  (FS199-00032). Reykjavík: 

Fornleifastofnun Íslands.  

Náttúrufræðistofnun Íslands. (NÍ) (2018). Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. 

https://vistgerdakort.ni.is/ 

Náttúrufræðistofnun Íslands. (NÍ) (2019). Sérstök vernd náttúrufyrirbæra. https://serstokvernd.ni.is/ 

Náttúrufræðistofnun Íslands. (NÍ) (2021a). Náttúruminjaskrá. https://natturuminjaskra.ni.is/ 

Náttúrufræðistofnun Íslands. (NÍ) (2021b). Vöktun náttúruverndarsvæða. https://natturuminjaskra.ni.is/ 

Veðurstofu Íslands. Vindatlas. https://vindatlas.vedur.is/#. 


