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Aðalskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur málsmeðferð skv. 2. mgr. 36. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í

hreppsnefnd Skeiða- og Gnúpverjahrepps þann __________________

_____________________________________________

Aðlskipulagsbreyting þessi var staðfest af Skipulagsstofnun þann __________________

_____________________________________________
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SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPUR - AÐALSKIPULAG 2004-2016. Sveitarfélagsuppdráttur, láglendi.
Breyting á staðfestu aðalskipulagi. Hraunhólar í landi Skaftholts. TILLAGA

Skipulagsskýringar

Íbúðarsvæði

Svæði fyrir

Verslunar- og

Efnistökusvæði / haugsvæði

Svæði fyrir

Opin svæði til

Óbyggð svæði

Landbúnaðarsvæði

Vötn, ár og sjór

þjónustustofnanir

þjónustusvæði

frístundabyggð

sérstakra nota

Þjóðminjaverndarsvæði

Stofnvegir

Tengivegir

Göngustígar

Reiðstígar

Iðnaðarsvæði

Náttúruverndarsvæði,
svæði á náttúruminjaskrá

Almennar skýringar

Raflínur

Hæðarlínur

Blönduð landnotkun,
t.d. íbúaðarsvæði og landbúnaðarsvæði

Hverfisverndarsvæði,
t.d á óbyggð svæði

Vatn og ár

Hús / Lögbýli

Aðrir vegir (aðeins til skýringar)

Athafnasvæði

Raflínur

1:50 000 = 20 metra
1:10 000 = 5 metra

Þéttbýli

Sveitarfélagsmörk
Skipulagssvæði, þéttbýli

Virkjanalón / skurðir

Vatnsverndarsvæði,
grannsvæði

Vatnsverndarsvæði,
fjarsvæði

Vatnsverndarsvæði,
brunnsvæði

Skipulagi frestað

Fjarskiptamannvirki
Aðrar veitur, m.a. hitaveitu og vatnsveitu má
sjá á þemakorti 6.

Varðandi aðrar þekktar fornleifar,
sjá viðauka með greinargerð

Stíflur / garðar

Um mannvirkjagerð á jarðskjálftasvæðum gildir
forstaðallinn EC-8 (ENV 1998) ásamt tilheyrandi
þjóðarskjölum. Samkvæmt þjóðarskjali FS ENV
1998-1-:1994 er Skeiða- og Gnúpverjahreppur á
hönnunarhraðasvæðum 0,40 g, 0,30 g, 0,20 g,
0,15 g, og 0,10 g.

Breyting unnin af Landslagi ehf í apríl 2015.

Hnitakerfi: Lambert.

Hnattstaða: ÍSNET 93.

Kortagrunnar:

Landmælingar Íslands.

Staðfest aðalskipulag, með síðari staðfestum breytingum
Staðfest 6. apríl 2006

Breytt aðalskipulag Yfirlitskort og staðsetning

Breyting á aðalskipulagi 22. apríl 2015.

Breyting er gerð til að samræma aðalskipulag við tillögu að deiliskipulagi fyrir Hraunhóla í landi Skaftholts, en áform eru uppi um
uppbyggingu 3 einbýlishúsa austan við núverandi íbúðarhús á Hraunhóli.

Breytingin felst í eftirfarandi:
Sunnan þjóðvegar nr. 32 í nánd við Árnes er gert ráð fyrir blandaðri byggð, íbúðarsvæði og landbúnaðarsvæði, í landi Heiðarbrúnar.
Á svæðinu er gert ráð fyrir smábýlum eða einbýlishúsum á mjög stórum lóðum með nýtingarhlutfall 0,15 eða lægra.
Svæði fyrir blandaða landnotkun, íbúðarsvæði og landbúnaðarsvæði, í landi Heiðarbrúnar er um 35 ha en breytingin felst í því að
svæðið stækkar til austurs um 10 ha inn á land Skaftholts og verður svæðið eftir breytingu um 45 ha.
Skilmálar fyrir svæðið eru óbreyttir og er þar gert ráð fyrir smábýlum eða einbýlishúsum á mjög stórum lóðum með nýtingarhlutfall 0,15
eða lægra.
Aðkoma að svæðinu er frá núverandi aðkomuvegi að Hraunhólum.

Umhverfisáhrif:
Breyting þessi er ekki háð lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.
Ekki er talið að stækkun svæðis fyrir blandaða landnotkun, íbúðarsvæði og landbúnaðarsvæði, um 10 ha hafi teljandi áhrif á
umhverfið. Svæðið sem stækkunin nær til er ekki ræktað landbúnaðarland og þá er svæðið ekki frábrugðið aðliggjandi svæðum.

Ekki eru gerðar breytingar á gildandi greinargerð aðalskipulags Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016, staðfest 6. apríl 2006 m.s.br.
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Breyting er gerð til að samræma aðalskipulag við tillögu að deiliskipulagi fyrir Hraunhóla í landi Skaftholts, en áform eru uppi um
uppbyggingu 3 einbýlishúsa austan við núverandi íbúðarhús á Hraunhóli.

Breytingin felst í eftirfarandi:
Sunnan þjóðvegar nr. 32 í nánd við Árnes er gert ráð fyrir blandaðri byggð, íbúðarsvæði og landbúnaðarsvæði, í landi Heiðarbrúnar.
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eða lægra.
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Umhverfisáhrif:
Breyting þessi er ekki háð lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.
Ekki er talið að stækkun svæðis fyrir blandaða landnotkun, íbúðarsvæði og landbúnaðarsvæði, um 10 ha hafi teljandi áhrif á
umhverfið. Svæðið sem stækkunin nær til er ekki ræktað landbúnaðarland og þá er svæðið ekki frábrugðið aðliggjandi svæðum.

Ekki eru gerðar breytingar á gildandi greinargerð aðalskipulags Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016, staðfest 6. apríl 2006 m.s.br.
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