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1 INNGANGUR
Hér er sett fram skipulagslýsing fyrir breytingu á Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027, samkvæmt
1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felur í sér að sett verður inn reiðleið með hluta
Skeiða- og Hrunamannavegar og reiðleið sem er í aðalskipulagi færð vestur fyrir veginn.
Skipulagslýsingin er sett fram í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og unnin í samræmi við
grein 4.2. í Skipulagsreglugerð nr. 90/2013, með síðari breytingum.
1.1

Skipulagslýsing

Gerð skipulagslýsingar er ætlað að tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila að skipulagsferlinu
á fyrstu stigum þess, auka gagnsæi, tryggja betra upplýsingaflæði, skila betri og markvissari skipulagsvinnu og gefa sveitarstjórn og öðrum sem koma að ferlinu betri yfirsýn allt frá fyrstu skrefum.
Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 skal sveitarstjórn taka saman lýsingu á skipulagsverkefni. Í lýsingu skal koma fram hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við aðalskipulagsgerðina, upplýsingar um forsendur, fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli svo sem um kynningu og samráð
við skipulagsgerðina gagnvart íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum. Leita skal umsagnar
um lýsingu hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum og kynna hana fyrir almenningi. Samkvæmt gr.
4.2.2. í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 skal sameina gerð skipulagslýsingar og matslýsingar um umfang
og áherslur í umhverfismati aðalskipulagsins sbr. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 105/2006 um umhverfismat
áætlana.
Með skipulagslýsingu þessari er almenningi gefinn kostur á að koma með ábendingar og athugasemdir
sem snúa að málefnum aðalskipulagsbreytingarinnar.

2 FORSENDUR OG STAÐHÆTTIR
Breytingin snýst um að setja inn reiðleið með Skeiða- og Hrunamannavegi, frá Biskupstungnabraut að
Einholtslæk. Frá Einholtslæk að Einholtsvegi er á aðalskipulagsuppdrætti gert ráð fyrir reiðleið austan
við veginn, með breytingunni verður hún færð vestur fyrir veginn. Reiðleiðin verður innan veghelgunarsvæðis Skeiða- og Hrunamannavegar og er á svæði sem þegar hefur verið raskað með vegagerð,
girðingum og skurðum.
Á svæðinu eru ekki þekkt náttúrufyrirbæri sem njóta sérstakrar verndar, skv. kortlagningu Náttúrufræðistofnunar Íslands.
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2 FORSENDUR OG STAÐHÆTTIR

2.1

Tengsl við aðrar áætlanir

2.1.1

Landsskipulagsstefna 2015-2026

Landsskipulagsstefna er unnin á grundvelli skipulagslaga nr. 123/2010. Samkvæmt 4. mgr. 10. gr. sömu
laga skulu sveitarfélög taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð skipulagsáætlana eða breytinga á
þeim.
Skipulag í dreifbýli
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. Leitast skal við að varðveita
náttúru- og menningargæði sem hafa staðbundið, eða víðtækara, gildi út frá sögu, náttúrufari eða
menningu. Skipulag landnotkunar feli í sér samþætta stefnu um byggðaþróun í þéttbýli og dreifbýli
með áherslu á greiðar, öruggar og vistvænar samgöngur og fjölbreyttan ferðamáta.
2.1.2

Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027

Í gildandi aðalskipulagi er eftirfarandi umfjöllun um reiðleiðir, kafli 2.6.2.
•
•
•

•

Meginreiðleiðir séu greiðfærar stærstan hluta ársins og
malarbornar þar sem þess gerist þörf.
Umferð hestamanna valdi ekki spjöllum á gróðurlendi,
sögu- eða náttúruminjum.
Haldið verði áfram uppbyggingu reiðstígakerfis í samvinnu
við hestamannafélög, landeigendur, Vegagerðina og aðra
hagsmunaaðila.
Reiðleiðir verðir færðar frá þjóðvegum eins og unnt er til
að bæta öryggi hestamanna og bílaumferðar.

MYND 1. Hluti af aðalskipulagsuppdrætti fyrir
Bláskógabyggð. Gert verður ráð fyrir reiðleið
með vegi nr. 30.
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2.1.3

Samræmi við landsskipulagsstefnu og aðalskipulag

Reiðleið verður á röskuðu svæði meðfram Skeiða- og Hrunamannavegi, Því er ekki um að ræða að
gengið sé á svæði sem hentar vel til ræktunar eða er verðmætt vegna náttúruverndar. Með reiðleiðinni
er stuðlað að fjölbreyttum ferðamáta og leiðavali fyrir hestamenn.
Í aðalskipulagi er áhersla á áframhaldandi uppbyggingu reiðstígakerfis og að reiðleiðir verður færðar
frá þjóðvegum eftir því sem hægt er.
Breytingin er talin vera í samræmi við landsskipulagsstefnu og aðalskipulag, nema hvað varðar að færa
reiðleiðir frá þjóðvegum.
2.1.4

Deiliskipulag

Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið.
2.1.5

Minjar

Aðalskráning fornminja hefur ekki farið fram. Ef fram koma áður óþekktar fornleifar á framkvæmdatíma, 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 AÐALSKIPULAGSBREYTING
Í breyttu aðalskipulagi verður reiðleið með Skeiða- og Hrunamannavegi, milli Einholtsvegar og Einholtslækjar, færð vestur fyrir veginn. Frá Einholtslæk að Biskupstungnabraut verður sett inn ný reiðleið
vestan vegarins. Tengist hún reiðleið sem liggur með Biskupstungnabraut. Gerð verður breyting á aðalskipulagsuppdrætti fyrir byggðina.

4 UMHVERFISÁHRIF
Aðalskipulagsbreytingin 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. Gerð verður grein fyrir áhrifum skipulagsins á umhverfið í samræmi
við skipulagslög.
4.1

Tengsl við aðrar áætlanir

Í umhverfisskýrslu fyrir breytinguna verður gerð grein fyrir tengslum og samræmi við aðrar áætlanir og
stefnur í samræmi við lið a. í 6 gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Helstu stefnur og
áætlanir má sjá í kafla 2.2.
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4 UMHVERFISÁHRIF

4.2

Umhverfismat

Matsvinnan fer fram samhliða breytingunni til að stuðla að því að umhverfissjónarmið séu ávallt uppi
við mótun tillögu að breyttu aðalskipulagi.
Í skipulagsgerð er umhverfismat áætlana jafnframt mikilvægt til að tryggja samræmi á milli stefnumiða
í mismunandi málaflokkum skipulagsins og tryggja að umhverfismarkmiðum sveitarfélagsins sé haldið
á lofti í skipulagsgerðinni. Niðurstaða umhverfismatsins nýtist til að bregðast við hugsanlega neikvæðum umhverfisáhrifum með breytingu á stefnu eða mótun á mótvægisaðgerðum. Umhverfismatið mun
byggja á fyrirliggjandi upplýsingum um grunnástand umhverfis.
4.3

Valkostir

Núll kostur eða núverandi ástand verður borið saman við breytt aðalskipulag, þ.e. að reiðleið verði
færð vestur fyrir veginn og hún lengd að Biskupstungnabraut.
4.4

Umhverfisþættir og áherslur

Í umhverfisskýrslu með aðalskipulagsbreytingunni verða skoðuð áhrif á þá umhverfisþætti sem tilgreindir eru í töflu 1 og þeir metnir í samræmi við stefnuskjöl og viðmið. Yfirlit yfir meginspurningar í
umhverfisskýrslu er að finna í töflunni. Viðmið fyrir hvern umhverfisþátt eru sett með tilliti til laga og
reglugerða, stefnuskjala sveitarfélagsins auk viðmiða í opinberum stefnuskjölum og/eða alþjóðlegum
skuldbindingum.
Framsetning á niðurstöðu matsins verður í formi greinargerðar.
TAFLA 1. Umhverfisþættir, helstu matsspurningar og viðmið.
UMHVERFISÞÁTTUR

MATSSPURNING

VIÐMIÐ

Jarðmyndanir

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

Gróður og dýralíf

Hefur stefnan áhrif á gróður?

Ásýnd og landslag

Hefur stefnan áhrif á ásýnd og landslag?

Landnotkun

Rýrir stefnan nýtingarmöguleika og gildi
svæðisins?

Heilsa og öryggi

Hefur stefnan áhrif á umferðaröryggi, þ.m.t.
umferð hestafólks ?

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013,
áhersla á 61. gr.
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, 61.
gr.
Vistgerðarkortlagning NÍ
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, 1.
og 2. mgr. 69. gr.
Landsskipulagsstefna 2015-2026
Skipulagslög nr. 123/2010, 1. gr.
Stefna í aðalskipulagi.
Landsskipulagsstefna 2015-2026
Stefna í aðalskipulagi
Landsskipulagsstefna 2015-2026
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5 SKIPULAGSFERLI
Með kynningu skipulags- og matslýsingar þessarar er umsagnaraðilum, hagsmunaaðilum og almenningi gefinn kostur á að leggja fram sjónarmið og ábendingar sem að gagni gætu komið við mótun breytingarinnar. Jafnframt er óskað samráðs við Skipulagsstofnun um umfang og áherslur við mat á umhverfisáhrifum.
Skipulags- og matslýsingin verður kynnt með auglýsingu í blöðum/dreifiritum og á vefsíðu sveitarfélagsins auk þess sem hún verður auglýst á heimasíðu skipulagsfulltrúa, http://www.utu.is/ og á
skrifstofu embættisins að Dalbraut 12 á Laugarvatni. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast á
skrifstofu skipulagsfulltrúa á netfangið vigfus@utu.is, fyrir auglýstan tímafrest.
5.1

Umsagnaraðilar

Óskað verður eftir umsögnum frá eftirtöldum aðilum:
•
•
•
•

Skipulagsstofnun
Minjastofnun Íslands
Vegagerðin
Umhverfisstofnun

Eftir atvikum verður leitað eftir umsögnum annarra aðila, þ.á.m. innan stjórnsýslu sveitarfélagsins.
5.2

Skipulagsferli

Gert er ráð fyrir að breytt aðalskipulag verð auglýst fyrrihluta árs 2021 og taki gildi á vormánuðum.
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