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Deiliskipulag.

Skútar, Hörgársveit.

Samþykktir

Skipulagstillaga þessi hefur fengið meðferð samkvæmt 41. gr.
skipulags- og byggingarlaga nr. 123/2010 með síðari breytingum.

var samþykkt í skipulagsnefnd þann __________ 2013

og í sveitarstjórn Hörgársveitar þann _________ 2013

Skipulagstillagan var auglýst almenningi til sýnis frá __________ 2012

Athugasemdafrestur var til __________ 2013.

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda
þann _________ 2014

                                                     Hörgársveit, _____________________

_____________________________
          Undirskrift sveitarstjóra

Sniðmyndir hér að ofan sýna áhrif efnistökunnar á hæð og ásýnd landsins á
námasvæðum 1- 4. Bláa línan sýnir núverandi yfirborð, sú græna sýnir útgröft
vegna efnistökunnar og sú bleika sýnir hvernig áætlað er að yfirborð líti út eftir
frágang. Gert er ráð fyrir að gera botn námunnar sem náttúrulegastan að
frágangi loknum, en lóðréttir mælikvarði myndanna er þess eðlis að ekki sést
munur á bleiku og grænu línunum.

GREINARGERÐ

Forsendur og staðhættir
Á jörðunum Tréstöðum og Moldhaugum hefur verið og er nautgriparækt og hefðbundin
mjólkurframleiðsla en á jörðinni Skútum hefur engin búskapur verið síðustu ár en til stendur að
endurbyggja gamla bæinn. Ríkjandi gróðurfar svæðisins er einkum mólendi og klappir með
mýradrögum á milli. Skipulagssvæðið nær yfir hluta lands Tréstaða ofan Hringvegar, alls 0,8 ha, hluta
lands Moldhauga einnig ofan Hringvegar alls 34 ha og land Skúta sem er alls 405 ha. Landhæðir eru
frá 80 m og upp í 540 m og hallar landinu upp frá norðri til suðurs. Allmargar fornminjar eru á
skipulagssvæðinu en engar þeirra eru þar sem framkvæmt verður samkvæmt deiliskipulaginu. Skylt er
að gera Minjastofnun Íslands viðvart ef fornminjar á framkvæmdarstað finnast. Fornleifaskrá vegna
Skúta er í fornleifaskrá nr. FS142-98043 og fornleifaskrá vegna Moldhauga er í fornleifaskrá nr.
FS070-98041. Fjórar fornminjar eru á svæðinu. Fyrsta er EY-271:007 Þórustaðir bæjarstæði (ÍSNET93:
A=535.625, N=583.112). Önnur er EY-270:009 Mjóalág (ÍSNET93: A=535.300, N=582.585). Þriðja er
EY-270:006 Skútnasel seltóft (ÍSNET93: A=529.009, N=580.728). Fjórða er EY-270:008 Gamlistekkur
(Skútnastekkur) stekkjartóft (ÍSNET93: A=528.572, N=582.325). Í landinu er gömul fjárrétt og verður
hún látin halda sér. Í landi Moldhauga er gert ráð fyrir geymslusvæði þar sem 2-3 skemmum er komið
fyrir og verða þær að hámarki samtals 1000 m2. Vestan þessa svæðis er gert ráð fyrir vinnubúðum
ásamt bílavog. En gert er ráð fyrir að vinnubúðirnar verði til tíu ára og gengið verði frá landi eins og
var að því komið. Reiknað er með að stærð vinnubúða verði að hámarki 400 m2. Vestar á svæðinu er
gert ráð fyrir verkstæðishúsi sem þjónustuhús fyrir væntanlega grjótnámu sem tekur yfir ca. 17 ha
svæði. Væntanlegt grjótnám er fyrirhugað á svæðinu en það er að hálfu í landi Moldhauga og hálfu í
landi Skúta. Efnislager (5,4 ha) verður staðsettur í landi Moldhauga.  Um er að ræða stækkun á
gamalli grjótnámu. Frágangur á grjótnámu er gerð þannig að mold verður sett í bergveggina og
verður hallinn á henni 1:1,25, að lokum verður svo sáð í hana. Nyrst í landi Skúta er gert ráð fyrir
byggingareit fyrir íbúðarhús en þar sunnar er gamli bærinn Skútar. Girðing ásamt slóða vegna hennar
verður meðfram landamerkjum. Ekki er fyrirhugað að hrófla við núverandi mannvirkjum/byggingum á
svæðinu.

Umhverfisskýrsla deiliskipulagsins er í sérstöku hefti, gerð af environice, dagsett í júní 2013.

SKILMÁLAR:

Almenn atriði
Uppdrætti vegna bygginga á svæðinu skal leggja fyrir Byggingarfulltrúa Eyjafjarðarsvæðis.
Aðaluppdrættir (byggingarnefndarteikningar) skulu vera í samræmi við skilmála þessa deiliskipulags.
Um byggingar á svæðinu gilda öll atkvæði laga og reglugerða sem við eiga, s.s lög um mannvirki,
skipulagslög, byggingareglugerð, skipulagsreglugerð, reglugerðir um brunavarnir og brunamál,
íslenskir staðlar og sérrit Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands eftir því sem við á. Á uppdrætti skal, auk
húsa, sýna önnur fyrirhuguð mannvirki á lóðinni, s.s. bílastæði, gangstéttar, stoðveggi, girðingar og
skjólveggi.
Samþykkt um umgengni og þrifnað utan húss á starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra
gildir í hvívetna á deiliskipulagssvæðinu
Efnistaka á framkvæmdasvæðinu er skipulögð til 50 ára og nemur 5.000.000 m3  á 17 ha svæði. Því er
skipt upp í fjögur námasvæði og er áætlaður vinnslutími á hverju námasvæði um 12 ár og áætlað
efnismagn úr hverju námasvæði er 1.250.000 m3. Námasvæði 1 er 7,1 ha og áætlaður vinnslutími í
því er á árunum 2012-2024, námasvæði 2 er 4,0 ha og vinnslutími á því er á árunum 2024-2036, á
námasvæði 3 sem tekur yfir 3 ha er áætlað að vinnsla efnis fari fram á árunum 2036-2049 og að
lokum er áætlað að á árunum 2049-2062 verði unnið efni úr námasvæði 4 sem er 2,9 ha.

Leitast skal við að viðhalda landslagsheildum eins og mögulegt er að efnistöku lokinni. Náttúrumyndir
sem skera sig úr í landslagi og/eða eru mikilvæg kennileiti m.t.t. landamerkja, er ekki heimilt að
sprengja upp heldur skal láta þær halda sér. Umhverfis slíkar jarðmyndanir, verður svæðið mótað á
þann hátt að það falli sem best að landslagi í nágrenni.

Skilmálar um aðkomu og veitur
Aðkoma inn á skipulagssvæðið er frá Hringvegi 1.  Tenging  er í landi Moldhauga og er reiknað með
inn- og útkeyrslu á henni. Samráð hefur verið haft við Vegagerðina um tenginguna. Vegir innan
svæðisins ásamt heimreið að  Skútum eru síðan lagaðir að þessari tengingu. Heitt og kalt vatn frá
Norðurorku liggur að hluta til í landi Tréstaða og er gert ráð fyrir tengingum inn á þá lögn ásamt
brunahönum fyrir slökkvivatn. Einnig er fyrirhugað að bora eftir heitu og köldu vatni í landi Skúta.
Fráveitur verða tengdar rotþróm en hlíta skal skilmálum Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra um
frárennsli. Eigandi svæðisins sér um sorphirðu.

Skilmálar um húsgerðir
Íbúðarhús verður á einni til tveimur hæðum og er mesta hæð 7,0 m - hámarksstærð byggingar er 250
m2 miðað við grunnflöt.
 Vinnubúðir verða á einni hæð og er mesta hæð 4,0 m - hámarksstærð byggingar er 400 m2
miðað við grunnflöt.

 Skemmur á geymslusvæði eru á einni hæð og er mesta hæð þeirra 7,0 m - hámarksstærð
bygginganna er 1000 m2 miðað við grunnflöt.

 Skrifstofubygging er á tveimur hæðum og er mesta hæð 7,0 m - hámarksstærð byggingar er
250 m2 miðað við grunnflöt.

 Verkstæðishús er á einni hæð og er mesta hæð 8,0 m - hámarksstærð byggingar er 1000 m2
miðað við grunnflöt.

 Geymslusvæði er fyrir gáma og er mesta hæð 4,0 - hámarksstærð gámaflatar er 3,0 ha. Einnig
er það fyrir bíla, krana, vinnuvélar, byggingatengt efni o.þ.h.

Skilmálar um bílastæði
 Á hverri lóð íbúðarhúss skulu vera a.m.k. 2 bílastæði fyrir hverja íbúð sem er stærri en 80m²,
en a.m.k. 1 bílastæði fyrir hverja íbúð sem er 80m² eða minni.

 Við verkstæði á námusvæði skulu vera a.m.k. 5 bílastæði.
 Við skrifstofu skulu vera a.m.k. 3 bílastæði.
 Við vinnubúðir skulu vera a.m.k. 5 bílastæði.
 Við skemmu á geymslusvæði skulu vera a.m.k. 5 bílastæði.
 Varðandi fjölda bílastæða fyrir hreyfihamlaða skal fylgja grein 6.2.6 í byggingarreglugerð.

Skilmálar um umgengni og frágang á efnistökusvæði
 Fullvinna skal efni á námasvæði 1 áður en vinnsla á námasvæði 2 hefst o.s.frv. og hefja skal
frágang hvers námasvæðis eins fljótt og kostur er. Gengið verði endanlega frá bergstálinu strax
að lokinni vinnslu á hverju námasvæði. Við frágang á námu skal ávallt nýta ofanafmokstur og
afgangsefni til að setja inn að bergveggjum til að minnka fallhættu fyrir menn og dýr og
lágmarka sjónræn áhrif. Þegar efnistöku lýkur á námasvæði 1, fylgja vélar og
skammtímaefnishaugar á eftir vinnslunni inn á námasvæði 2. Með því nýtist það skjól sem
myndast og líkur á foki fínefna frá vinnslunni minnka. Þegar efnisvinnsla hefst á námasvæði 4
skal ganga endanlega frá námasvæði 1 og öðrum námasvæðum í kjölfarið. Framkvæmdaraðili
skal hafa samráð við sveitarfélagið um frágang, sjá efnismagn og ártöl í kaflanum „Almenn
atriði“.

 Leitast skal við að viðhalda landslagsheildum eins og mögulegt er að efnistöku lokinni. Forðast
skal eftir fremsta megni að skerða náttúrumyndir sem skera sig úr í landslagi og/eða eru
mikilvæg kennileiti m.t.t. landamerkja, s.s. Austari- og Vestari-Stóruklappir. Umhverfis slíkar
jarðmyndanir, skal móta svæðið á þann hátt að það falli sem best að landslagi í nágrenni.

 Jarðvegsmanir skulu gerðar og trjágróðri komið fyrir til að minnka sjónræn áhrif af
starfseminni á svæðinu eins frekast er kostur, þ.e. af námunni, geymslusvæðinu og öðrum
búnaði sem fylgir starfseminni. M.a. skal nýta ofanafmokstur í því skyni. Við opnun á hverju
nýju námusvæði skal meta hvar ofanafmokstur gagnast best til að minnka sýnileika námunnar.

 Grasfræi skal sáð í ofanafmokstur jafnóðum til að draga úr hættu á sandfoki.
 Þegar frágangur hefst á hverju námasvæði fyrir sig, sem og við lokafrágang skal móta landslag
að nærliggjandi landslagi eins og kostur er til að draga úr sjónrænum áhrifum til lengri tíma
litið.

 Framkvæmdaraðili skal leggja bundið slitlag á veginn frá Hringvegi að framkvæmdasvæði til að
hindra rykmengun vegna umferðar.

 Gerð er kvöð þess efnis að hefðbundin slepping búfjár verði heimil frá deiliskipulagssvæðinu,
svo og kvöð um að búfé komist um svæðið frá afrétt að Þórustaðarétt. Það skal gert m.a. með
því að girða fjárhelda girðingu umhverfis framkvæmdasvæði og setja opnanleg hlið á girðingar
til að draga úr óþægindum við smölun búfjár.

 Sprengingar skulu ekki heimilar í námunni þá daga á haustin sem smölun stendur yfir eða
réttað er í Þórustaðarétt.

 Starfsemi í námunni skal haldið í lágmarki utan hefðbundins dagvinnutíma og um helgar.
 Ef rykský myndast ofan við framkvæmdasvæðið við sérstakar aðstæður þegar veður er mjög
kyrrt skal framkvæmdaraðili vökva slík rykský niður eins fljótt og auðið er.

 Vegtenging vegna efnistökusvæðis kallar á breikkun Hringvegar við innkeyrslu inn á
deiliskipulagssvæðið. Framkvæmdaraðili skal sjá um hönnun og lagfæringar á tengingu við
Hringveg í samráði við Vegagerðina til að tryggja að flæði umferðar raskist sem minnst og
lágmarka slysahættu. Tengingin skal fela í sér að bifreiðar á leið norður og beygja til vinstri
hindri ekki aðra umferð.

 Ef fornleifar finnast við framkvæmd verks skal námuvinnsla stöðvuð uns fengin er ákvörðun
Minjastofnunar Íslands um framhaldið í samræmi við 2. mgr. 24. gr laga um menningarminjar
nr. 80/2012.

Skilmálar um vöktun
 Gerð er krafa um vöktun á ryk- og hljóðmengun. Ef neikvæðra áhrifa verður vart verði gripið til
viðeigandi aðgerða s.s. stillingar og viðgerða á tækjum og vinnuvélum, vökvunar rykskýja,
farms og vegslóða, og hugsanlega tímabundinnar vinnslustöðvunar.

 Gerð er krafa um reglulega skoðun tækjabúnaðar. Ef í ljós koma neikvæð umhverfisáhrif af
framkvæmdum verði verkferlar endurskoðaðir og vinnsla úr námu jafnvel stöðvuð þar til ljóst
er hvað veldur og úrbætur hafa verið gerðar. Hafa skal samráð við Heilbrigðiseftirlit og
Umhverfisstofnun.


