Skipulagsnefnd Skaftárhrepps
Fundur nr. 165 Málsnr 1801006 var haldinn með Zoom-fjarfundabúnaði
þriðjudaginn 13.apríl 2021 klukkan 16:00.
Mætt eru: Jón Hrafn Karlsson (JHK) formaður, Katrín Gunnarsdóttir (KG) (varamaður
Bjarka Guðnasonar sem boðaði forföll), Rúnar Þorri Guðnason (RÞG), Kristbjörg
Hilmarsdóttir (KH) og Bergur Kr. Guðnason (BKG). Jafnframt sátu fundinn Sandra
Brá Jóhannsdóttir sveitarstjóri og Ólafur Elvar Júlíusson skipulags- og
byggingarfulltrúi sem ritaði fundargerð.
1. 2103027 – Álftaversgígar – Skipulagslýsing.
Fram er lögð lýsing fyrir nýtt deiliskipulag fyrir Álftaversgíga skv. meðf. greinargerð
frá Landmótun. Frammi liggja minnispunktar frá Magnúsi Frey Sigurkarlssyni UST
þar sem fram kemur afstaða landeigenda/umráðenda í Holti og á Herjólfsstöðum til
málsins.
„Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu málsins.„
2. 2103039 – Vegagerðin – Efnistaka úr Fagurhlíð. Ósk um framkvæmdaleyfi.
Kristinn Lind Guðmundsson fh. Vegagerðarinnar óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir
4000m3 efnistöku úr námu nr. 16310 í námukerfi Vegagerðarinnar sem er í landi
Fagurhlíðar. Efnið er ætlað í viðhald á vegum í námunda við námuna.
„Skipulagsnefnd samþykkir erindið.“
3. 2104002– Skipulagsstofnun – Umsögn óskast vegna vegar yfir Núpsvötn.
Í samræmi við 6.gr.laga nr. 106/2000 m.s.b. og 12.gr. reglugerðar nr. 660/2015 um
mat á umhverfisáhrifum óskar Skipulagsstofnun eftir að umsögn verði gefin um hvort
og á hvaða forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum að
teknu tilliti til 2.viðauka í framangreindum lögum.
Skipulagsnefnd gefur eftirfarandi umsögn:
Með vísan í bréf Skipulagsstofnunar dags. 8. apríl 2021 er óskað eftir umsögn
Skaftárhrepps um hvort og á hvaða forsendum framkvæmd við nýjan veg yfir Núpsvötn
skuli háð mati á umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 2. viðauka í lögum um mat á
umhverfisáhrifum nr. 106/2000.
Fyrirhuguð er framkvæmd við nýja 150 m langa brú á Hringvegi 1 um Núpsvötn í
Skaftárhreppi. Í tengslum við byggingu nýrrar brúar þarf að endurbyggja Hringveginn
á 2 km löngum kafla. Framkvæmdin er ekki matsskyld en kanna þarf matsskyldu
hennar skv. 6. gr. laga nr. 106/2000, 1. viðauka lið 10.09.
Samkvæmt tilkynningargögnum er markmið fyrirhugaðrar framkvæmdar að fækka
einbreiðum brúm á Hringvegi. Með nýrri tvíbreiðri brú á Núpsvötnum og áningarstað,
eykst umferðaröryggi og umferð um svæðið verður greiðari en hún er nú.

Skaftárhreppur tekur vel í að einbreiðum brúm verði fækkað innan sveitarfélagsins og
er eitt af undirmarkmiðum í endurskoðun aðalskipulags Skaftárhrepps að stuðla að
auknu umferðaröryggi í sveitarfélaginu. Framkvæmdasvæði fyrirhugaðrar
framkvæmdar er innan svæðis á náttúruminjaskrá, Núpsvötn, Núpsstaðaskógur og
Grænalóns. Framkvæmdasvæðið verður í farvegi Núpsvatna en fyrirhuguðu svæði
hefur verið nokkuð raskað með gerð vega og varnargarða og svo eru náttúrlegar
breytingar í farveginum alltaf miklar.
Skaftárhreppur telur nægilega vel gerð grein fyrir framkvæmdinni í
tilkynningargögnum.
Skaftárhreppur gerir kröfu um að sérstaklega sé gert ráð fyrir umferð gangandi og
hjólandi vegfarenda yfir brúna.“
4. 2104003 – Mörk – Umsókn um stofnun nýrra lóða úr landnúmeri L163410.
Hjalti Þór Júlíusson kt. 270871-3809 sækir um skráningu nýrra lóða „Mörk A“ og
„Mörk B“ úr landi Merkur L163410, skv. meðf. gögnum.
„Skipulagsnefnd samþykkir erindið“
5. 2104004 – Grund – Umsókn um stofnun nýrrar lóðar úr landnúmeri L218493.
Viðar Björgvinsson kt. 120791-2579 sækir um skráningu nýrrar lóðar „Grund A“ úr
landi Grundar L218493, skv. meðf. gögnum.
„Skipulagsnefnd samþykkir erindið.“
6. 2104005 – Hemra – Umsókn um stofnun nýrrar lóðar úr landnúmeri L163355.
Sigurður Jakobsson fh. Rarik ohf. kt. 520269-2669 sækir um skráningu nýrrar lóðar
„Spennistöð lóð“ úr landi Hemru L163355, skv. meðf. gögnum.
„Skipulagsnefnd samþykkir erindið.“
7. Önnur mál.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 16.44

