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1 INNGANGUR 

Hér er sett fram skipulagslýsing fyrir breytingu á Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015 – 2027 sam-

kvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Landeigandi Eyjarlands í Bláskógabyggð (landnr. 

167649) hefur óskað eftir að landnotkun á lóðinni verði breytt úr landbúnaðarlandi í iðnaðarsvæði til 

samræmis við núverandi notkun hennar. Á lóðinni er starfrækt seiðaeldisstöð með framleiðslugetu 

fyrir um 20 tonn af seiðum. Lóðin er um 3 ha að stærð. 

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 skipulags-

vinnu 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 skipulags-

verkefni. Í lýsingu skal koma fram hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við aðalskipulagsgerðina, upp-

lýsingar 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 íbúum og öðrum hagsmunaaðilum gefinn kostur á að koma með 

ábendingar og athugasemdir sem snúa að málefnum aðalskipulagsbreytingarinnar.  

2 FORSENDUR OG STAÐHÆTTIR 

Eyjarland er skammt frá Laugarvatnsvegi um 2 km sunnan Laugarvatns. Aðkoma er af Laugarvatnsvegi 

nr. 37, Eyjavegi nr. 364 og um núverandi aðkomuveg af honum.   

Forsenda fyrirhugaðrar breytingar er að landeigandi vill að landnotkun á lóðinni sé í samræmi við þá 

starfsemi sem þar er stunduð, þ.e. iðnaðarsvæði með heimild fyrir seiðaeldi. Á lóðinni eru m.a. skemma 

til seiðaeldis, nokkur eldisker og tvær tjarnir. Lóðin er gróin og á henni er nokkurt kjarr og skjólbelti til 

að mynda skjól. 
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2.1 Tengsl við aðrar áætlanir  

2.1.1 Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Kafli 2.2. Skipulag í dreifbýli 

Marka skal stefnu um yfirbragð byggðar og annarra mannvirkja í dreifbýlinu og ákvörðun um stað-

setningu og hönnun mannvirkja taki mið af byggingarhefðum, landslagi og staðháttum. 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. 

Jafnframt verði gætt að álagi á vatn og vatnsvernd1. 

2.1.2 Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027 

Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015 – 2027 var staðfest þann 25. maí 2018. Í aðalskipulaginu er svæðið 

sem breytingin tekur til skilgreint sem landbúnaðarland.  

Í aðalskipulaginu segir m.a. um iðnaðarsvæði:  

• Að sköpuð verði ákjósanleg skilyrði fyrir nýja atvinnustarfsemi, s.s. framleiðsluiðnað og matvæla-

iðnað. 

• Umfang og staðsetning starfsemi sem getur haft mengun í för með sér verður vandlega ígrunduð 

m.t.t. áhrifa á byggð og náttúru. 

 

 
1 (Skipulagsstofnun 2016). 

MYND 1. Hluti af Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027. Breytingin er fyrirhuguð innan rauða hringsins. 
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Lóðin er undir hverfisvernd vegna birkikjarrs. Skilmálar eru um að halda skuli byggingarframkvæmdum 

í lágmarki og þess gætt að þær leiði til eins lítillar röskunar og kostur er. Einungis er heimilt að 

gróðursetja íslenskar trjátegundir í birkiskóga og birkikjarr sem nýtur hverfisverndar.  

2.1.3 Samræmi við landsskipulagsstefnu og aðalskipulag 

Breytingin er talin vera í samræmi við landsskipulagsstefnu og aðalskipulag. Landið hefur um árabil 

verið nýtt sem iðnaðarsvæði þó það sé skilgreint sem landbúnaðarland í aðalskipulagi.  

2.1.4 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. 

2.2 Minjar 

Aðalskráningu fornminja er lokið í þéttbýlunum þremur í Bláskógabyggð en ólokið í dreifbýlinu.  

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 AÐALSKIPULAGSBREYTING 

Í breyttu aðalskipulagi verður lóðinni Eyjarlandi breytt úr landbúnaðarsvæði í iðnaðarsvæði til 

samræmis við núverandi notkun hennar. Lóðin er um 3 ha að stærð. Gerð verður grein fyrir núverandi 

starfsemi á lóðinni, stærð og umfangi seiðaeldis og settir skilmálar um starfsemina eftir því sem við á. 

Gerð verður breyting á aðalskipulagsuppdrætti og greinargerð. 

4 UMHVERFISMAT ÁÆTLANA 

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 breytingarinnar á umhverfið í 

samræmi við skipulagslög 5. mgr. 12. gr. skipulagslaga. Í skipulagsgerð er mat á áhrifum breytingarinnar 

mikilvægt og nýtist m.a. til að bregðast við hugsanlega neikvæðum umhverfisáhrifum með breytingu á 

stefnu eða mótun á mótvægisaðgerðum. Mat á áhrifum tillögunnar mun byggja á fyrirliggjandi 

upplýsingum um grunnástand umhverfis. 

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 2.1. 
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4.1 Valkostir 

Núll kostur eða núverandi ástand verður borið saman við breytt aðalskipulag, þ.e. að landnotkun verði 

breytt úr landbúnaðarsvæði í iðnaðarsvæði. 

4.2 Umhverfisþættir og áherslur  

Í umhverfisskýrslu með aðalskipulagsbreytingunni verða skoðuð áhrif á þá umhverfisþætti sem til-

greindir eru í töflu 1 og þeir metnir í samræmi við stefnuskjöl og viðmið. Yfirlit yfir líklegar megin-

spurningar í umhverfisskýrslu er að finna í töflu 1. 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 og/eða yfirlitstöflu. 

TAFLA 1  Umhverfisþættir, helstu matsspurningar og viðmið. 

UMHVERFISÞÁTTUR  MATSSPURNING  VIÐMIÐ  

Jarðmyndanir  
Hefur skipulagið áhrif á jarðmyndanir sem njóta 
verndar eða þykja sérstæðar? 

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, 
áhersla á 61. gr. 

Gróður og dýralíf Hefur skipulagið áhrif á gróður og dýralíf? 
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, 
áhersla á 61 og 62. gr. 

Ásýnd og landslag  Hefur skipulagið áhrif á ásýnd og landslag?   
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, 69. 
gr. 

Landsskipulagsstefna 2015-2026. 

Samfélag 
Hefur skipulagið áhrif á atvinnulíf? 

Stuðlar skipulagið að styrkingu byggðar? 

Stefna í aðalskipulagi. 

Landsskipulagsstefna 2015-2026. 

Minjar og verndarsvæði 
Hefur skipulagið áhrif á náttúruminjar? 

Hefur skipulagið áhrif á verndarsvæði? 

Stefna í aðalskipulagi. 

Landsskipulagsstefna 2015-2026. 

Heilsa og öryggi  Er hætta á mengun af völdum stefnunnar? 

Stefna í aðalskipulagi. 

Landsskipulagsstefna 2015-2026. 

Reglugerð um fráveitur og skólp nr. 
798/1999, með síðari breytingum. 
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5 SKIPULAGSFERLI 

Með kynningu skipulagslýsingar 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. 

Skipulagslýsingin 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 

• Umhverfisstofnun 

• Heilbrigðiseftirlit Suðurlands  

• Minjastofnun Íslands 

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

5.2  Auglýsing og staðfesting skipulags 

Gert er ráð fyrir að breytt skipulag verði auglýst á vormánuðum og taki gildi haustið 2021. 

http://www.utu.is/
mailto:vigfus@utu.is
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