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1 ALMENNT 

Sveitarstjórn leggur fram tillögu að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins skv. 2. mgr. 36. gr. skipu-
lagslaga nr. 123/2010. Aðalskipulag Ásahrepps 2010 – 2022 var samþykkt í sveitarstjórn þann 21. 
september 2010 og staðfest af Skipulagsstofnun þann 28. október 2010.  

Tillaga að breyttu aðalskipulagi tekur til breytingar á skilmálum vegna íbúðarsvæðis Í3, með tilvísun í  

reglugerð nr. 1277/2016 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, á Miðmundarholti í landi 

Króks í Ásahreppi.  

Samhliða breytingu á aðalskipulaginu er unnið að breytingu á deiliskipulagi fyrir svæðið. 

 

MYND 1. Sjá má á uppdrættinum staðsetningu svæðisins innan sveitarfélagsins. Dökkrauð lína er sveitarfélagamörk.  

1.1 Markmið breytingar og staðhættir 

Megin markmiðið er að heimila heimagistingu í flokki II, sbr. reglugerð 1277/2016, á íbúðarsvæði Í3. 

Einungis er um að ræða textabreytingu í greinargerð aðalskipulags. 
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Miðmundarholt er í landi Króks, vestan við Króksveg nr. 2930. Landið hallar lítillega til vesturs, er algróið 

en óræktað og hefur verið nýtt til útivistar. Aðkoma er af Króksvegi. Svæðið hefur verið skilgreint sem 

íbúðarsvæði og er eignarhald lóða allt á sömu hendi, einungis er föst búseta í einu húsi á svæðinu. 

1.2 Minjar 

Fornminjaskráning hefur farið fram á svæðinu og þar eru engar þekktar fornminjar. 

1.3 Veitur  

Gerð er grein fyrir vatns-, rafmagns- og fráveitu í gildandi deiliskipulagi.  

1.4 Sorp 

Gerð er grein fyrir sorphirðu í gildandi deiliskipulagi. 

1.5 Aðalskipulag 

Í greinargerð gildandi aðalskipulags eru sett fram eftirfarandi markmið fyrir: 

 „Bæta þarf þjónustu við ferðamenn og auka afþreyingarmöguleika til að fjölga 

atvinnutækifærum og renna styrkari stoðum undir byggðarlagið“. 

1.6 Deiliskipulag 

Í gildi er deiliskipulag fyrir íbúðarsvæðið sem var staðfest í september 2014. Þar eru skipulagðar 7 

íbúðarhúsalóðir. 

2 UMSAGNARAÐILAR  

Umsagnaraðilar við þessa breytingu eru:  

 Umhverfisstofnun (UST) 

 Vegagerðin  

 Minjastofnun Íslands  

 Heilbrigðiseftirlit Suðurlands  

 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið  

 Ferðamálastofa  
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3 BREYTING Á AÐALSKIPULAGI 

Breyting á aðalskipulagi verður fyrir eftirfarandi svæði:  

3.1 Íbúðarsvæði Í3 í Miðmundarholti 

3.1.1 Breyting á greinargerð: 

Gerð verður gerð breyting á töflu á bls. 41.  

Í3. Miðmundarholt. Á Miðmundarholti er gert ráð fyrir allt að 7 íbúðarlóðum. Heimiluð er sala 

heimagistingar fyrir allt að 10 gesti innan hverrar lóðar í flokki II skv. reglugerð nr. 1277/2016 um 

veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Stærð svæðis er um 10 ha. 

 

MYND 2. Staðsetning íbúðarsvæðis Í3 á aðalskipulagsuppdrætti, merkt með rauðum ferningi. 
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3.2 Niðurstaða sveitarstjórnar 

Heimild til ferðaþjónustu í íbúðarhúsum á svæðinu er ekki talin hafa í för með sér teljandi 

umhverfisáhrif eða áhrif á aðra landnotkun þrátt fyrir að breyting aðalskipulags heimili sölu gistingar 

fyrir allt að 70 gesti á íbúðarsvæðinu. Líklegt er að breytingin styðji við og styrki þann rekstur 

ferðaþjónustu sem fyrir er á jörðinni þar sem stuðlað er að bættri þjónustu við gesti. Þar sem engir 

íbúar, sem ekki tengjast fyrirhugaðri ferðaþjónustu búa á svæðinu er ekki talin þörf á grenndar-

kynningu. 

Sveitarstjórn telur að breytingin samræmist markmiðum í gildandi aðalskipulagi. Að mati 

sveitarstjórnar er um minniháttar breytingu á aðalskipulagi að ræða þar sem fyrirhuguð breyting kemur 

ekki til með að hafa í för með sér teljandi áhrif á umhverfið.  

 


