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1 INNGANGUR 

Deiliskipulag fyrir Móa í Hvalfjarðarsveit  (landnr. 207358)  tekur til núverandi byggingar sem er 

íbúðarhúss og tvö gestahús, auk nýrra bygginga sem eru 12 gestahúsa auk tjaldsvæðis, þjónustuhús, 

geymslu og gróðurhúss. Gisting á svæðinu verður fyrir allt að 50 manns í húsum auk tjaldsvæðis. 

Landeigandi býr á jörðinni í dag og áformar uppbyggingu tengdri ferðaþjónustu. Gerð er 

aðalskipulagsbreyting samhliða deiliskipulagi. 

Skipulagsuppdrættir eru unnir á grunni loftmyndar frá Loftmyndum ehf, kortagrunnum IS50v frá LMÍ 

og landamerkjaskrá frá Fasteignamatinu. Deiliskipulagsgögn eru unnin í hnitakerfinu ISN93. Skipulags-

gögn eru eftirfarandi: 

• Deiliskipulagsuppdráttur í mkv. 1:1.000 

• Greinargerð þessi með skipulags- og byggingarskilmálum. 

• Hluti úr Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 í mkv. 1:50.000. 

2 FORSENDUR 

Deiliskipulagssvæði í landi Móa tekur til um 1,6 ha svæðis, sléttlendi og algróið land. Aðkoma er af 

Vesturlandsvegi norðan við Hvalfjarðargöng um Akrafjallsveg nr. 51 og um veg heim að Vestri-Reyni 

nr. 5052. Samkvæmt vistgerðarflokkun Náttúrufræðistofnunar, sem unnin er í mælikvarða 1:20.000 – 

1:50.000, er svæðið sem um ræðir skilgreint sem votlendi m.a. Gulstararflóavist (L8.14) og graslendi, 

m.a. Stinnastararvist (L9.1), Língresis- og vingulvist (L9.6) og Grasengjavist (L9.5). Auk þess er hluti 

svæðisins skilgreindur sem tún og akurlendi (L14.2). Língresis- og vingulvist og Grasengjavist eru með 

hátt verndargildi og Gulstararflóavist telst vera með mjög hátt verndargildi. Skv. drögum að flokkun 

landbúnaðarlands er svæðið í flokki II. Svæðið er tiltölulega flatt. Á jörðinni er íbúðarhús og tvö gesthús. 

2.1 Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Í landsskipulagsstefnu segir um skipulag í dreifbýli:  

„Skipulag sveitarfélags miði að því að styðja og styrkja samfélag viðkomandi byggðarlags og beini vexti 

að þeim kjörnum sem fyrir eru. Fjölgun íbúða tengist einkum búrekstri eða annarri staðbundinni 

atvinnustarfsemi. Marka skal stefnu um yfirbragð byggðar og annarra mannvirkja í dreifbýlinu og 

ákvörðun um staðsetningu og hönnun mannvirkja taki mið af byggingarhefðum, landslagi og stað-

háttum. Gæta skal að hagkvæmni varðandi samgöngur og veitur og byggð skal ekki ganga að óþörfu 

á svæði sem henta vel til ræktunar eða eru verðmæt vegna náttúruverndar. Flokkun landbúnaðarlands, 

landslagsgreining og vistgerðarflokkun verði lögð til grundvallar skipulagsákvörðunum. Leitast skal við 

að varðveita náttúru- og menningargæði sem hafa staðbundið, eða víðtækara, gildi út frá sögu, náttúr-

ufari eða menningu“. 

Skipulagið að Móum er í samræmi við landsskipulagsstefnu. Fyrirhuguð uppbygging á landinu er í 

góðum tengslum við þær byggingar sem fyrir eru. Þannig nýtast núverandi vegir og veitur. Engar 

þekktar fornminjar eru á svæðinu. Fyrirhuguð er föst búseta á jörðinni og uppbygging tengd verslunar- 

og ferðaþjónustu fyrir ferðamenn.  
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2.2 Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 

Breyting verður gerð á landnotkunarreit Móa í gildandi aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar samhliða gerð 

deiliskipulags. Breytingin er á þá leið að svæðið sem áður var landbúnaðarland verður skilgreint sem 

verslunar – og þjónustusvæði. Í stefnu í aðalskipulagsins segir : 

„að uppbygging verslunar- og ferðaþjónustu miðast aðallega við ferðamenn“.  

Leitast skal við að staðsetja ný hús í námunda við þá byggð sem fyrir er til að nýta sem best sömu 

tengingar við þjóðveg og veitur. Heimilt er að starfrækja ferðaþjónustu á verslunar- og 

þjónustusvæðum og að hafa sérhæfðar byggingar fyrir gistiheimili, smáhýsi, tjaldsvæði og 

veitingarekstur svo fremi að heildarbyggingarmagn fari ekki yfir 700 m².  

2.3 Fornminjar 

Aðalskráningu fornminja er lokið í sveitarfélaginu en hún var unnin árið 2000 fyrir þennan hluta 

sveitarfélagsins sem þá tilheyrði Innri-Akraneshreppi. Engar þekktar fornminjar eru á svæðinu. 

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. 

3 UMHVERFISÁHRIF 

Skipulagið felur ekki í sér framkvæmdir sem háðar eru mati á umhverfisáhrifum en tjaldsvæði sem er 

allt að 10 ha eru tilgreind í flokki C í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 

Sveitastjórn skal því taka ákvörðun um hvort framkvæmd við tjaldsvæðið á Móum skuli háð mati á 

umhverfisáhrifum.  

Stefna deiliskipulagsins fellur vel að skilmálum í aðalskipulagi og landsskipulagsstefnu. Uppbygging 

svæðisins miðast aðalega við ferðamenn. Staðsetning mannvirkja er í góðum tengslum við núverandi 

byggingar og nýtir sömu aðkomu og veitur. Áhrif af uppbyggingunni eru talin hafa jákvæð áhrif á 

samfélagið. Hugsanleg neikvæð áhrif geta orðið vegna aukinnar umferðar um tjaldsvæði en svæðið er 

mjög lítið og umhverfi á engan hátt raskað. Settir verða inn skilmálar þar sem akstur um tjaldsvæðið 

verður óheimilaður. 

4 DEILISKIPULAG – SKIPULAGSSKILMÁLAR 

Í grein 6.2 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 segir svæði þar sem gert er ráð fyrir verslun- og þjónustu, 

þ.m.t hótelum , gistiheimilum, gistiskálum, veitingahúsum og skemmtistöðum. 
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Á lóðinni er heimilt að stækka núverandi íbúðarhús, byggja þjónustu- og veitingahús, vélargeymslu, 

gistihús og gróðurhús. Afmarkaðir eru 6 byggingarreitir og gert ráð fyrir bílastæðum. Staðsetning og 

fjöldi bílastæði samkvæmt uppdrætti er leiðbeinandi. 

4.1 Byggingar 

Á B1  er fyrir íbúðarhús sem er 265,8 m2. Heimilt er að stækka húsið, heildarbyggingamagn getur verið  

allt að 420 m2. 

Á byggingareit B2 eru tvö gestahús fyrir, hvor um sig 25m2 að stærð. Heimilt er að byggja 6 gestahús 

aukalega sem hvert um sig getur verið allt að 20 m2, með gistingu fyrir 2-3 gesti í hverju húsi. Gert er 

ráð fyrir bílastæðum gegnt húsunum. 

Á byggingarreit B3 er heimilt að byggja gróðurhús allt að 60m2. 

Á byggingarreit B4 er heimilt að byggja 6 gestahús hvert um sig getur verið allt að 20 m2, með gistingu 

fyrir 2-3 gesti í hverju húsi. 

Á byggingarreit B5 er heimilt að byggja allt að 70m2 þjónustuhús.  

Á byggingarreit B6 er heimilt að byggja 60 m2 kalda vélargeymslu. 

Mænishæð getur verið allt að 4,5 m yfir gólfkóta húsa. Mænisstefna er frjáls en gæta skal innbyrðis 

samræmis milli bygginga. 

Gert er ráð fyrir 500m2 tjaldsvæði og verður ekki leyfilegt að aka um svæðið. Landeigandi skal setja 

umgengis- og öryggisreglur um svæðið. Skilti með upplýsingum um reglur og þjónustu skulu vera við 

aðkomu inn á svæðið. 

Áætlað er að heildarbyggingamagn geti verið allt að 700 m2 . 

4.2 Vegir og bílastæði 

Aðkoma er af Vesturlandsvegi norðan við Hvalfjarðargöng um Akrafjallsveg nr. 51 og um veg heim að 

Vestri-Reyni nr. 5052. 

Gert er ráð fyrir nýrri aðkomu að byggingarreit B4 og B5 að veitinga- og þjónustuhúsi. Óheimilt er að 

keyra um tjaldsvæði. Gert er ráð fyrir slóða að vélargeymslu. Sækja þarf um undanþágu fyrir þessari 

aðkomu til Vegagerðarinnar. 

4.3 Veitur 

Byggingar verða tengdar almennum dreifiveitum s.s. dreifikerfi Rarik, hitaveitu frá Veitum, vatnsveitu 

Hvalfjarðarsveitar. Komið verður fyrir tank neðanjarðar með vatni sem forðabúr fyrir brunahana.  Þá 

er svæðið tengt ljósleiðarakerfi Hvalfjarðarsveitar.  

Fyrir liggur samþykki landeiganda í Eystri Reyni í Hvalfjarðarsveit sem veitir heimild til töku á köldu 

neysluvatni og nauðsynlegum framkvæmdum vegna þess, dags. 21.04.20. Frekari viðbót við núverandi 
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öflun vatns er heimil og telur landeigandi vera nægjanlegar vatnslindir vera til staðar til að mæta 

stækkun á ferðaþjónustu skv. deiliskipulagi. 

Rotþró er við núverandi frístundahús. Gert er ráð fyrir nýrri rotþró við byggingarreit B4.  Um fráveitu 

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

4.4 Sorp 

Í eða við byggingar og tjaldsvæði skal vera aðstaða til flokkunar og geymslu sorps. Gera skal ráð fyrir 

a.m.k. þremur tegundum sorpíláta til flokkunar. Sorpgeymslur skulu vera í samræmi við 

byggingarreglugerð nr. 112/2012, með síðari breytingum. Staðsetning og frágangur skal vera þannig 

að aðgengi sé gott. Sorphirða fer eftir reglum sveitarfélagsins hverju sinni. 

5 ALMENNIR SKILMÁLAR 

5.1 Hönnun og uppdrættir 

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem mæliblöð, hæðarblöð, skilmálar þessir, byggingar-

reglugerð og aðrar reglugerðir segja til um. Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar í aðalatriðum og 

fyrirkomulag mannvirkja á lóðinni. 

5.2 Mæliblöð 

Mæliblöð sýna lóðamörk, stærð lóðar, byggingarreit, innkeyrslu inn á lóð og kvaðir ef einhverjar eru. 

5.3 Regnvatn 

Bent er á þann kost að veita vatni af húsþökum og hörðu yfirborði við hús 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. 

5.4 Frágangur lóða og umgengni 

Þess skal gætt að spilla ekki eða raska landi að óþörfu. Landeigandi skal halda landi sem hreinlegustu 

svo engin hætta stafi af búnaði eða munum innan hennar né sé öðrum til ama. Að jafnaði skal ekki láta 

lausamuni s.s. gáma standa til lengri tíma innan lóðar án tilskilinna leyfa.  

Lýsing skal vera lágstemmd og ljósi beint niður. 

6 UPPDRÁTTUR 




