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Deiliskipulag þetta, sem auglýst hefur verið skv.
25.gr. skipulags- og byggingarlaga nr 73/1997 m.s.b.
var samþykkt af sveitarstjórn Reykhólahrepps
þann...................................
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1. Inngangur
Deiliskipulagsvæðið er um 41 ha að stærð og tekur til spildu úr landi Hafrafells 2 í Reykhólahreppi.
Frístundabyggðin hefur verðið nefnd Hafrahlíð (landnúmer. 207394).
Að vestan afmarkast Hafrahlíð af Berufirði, að norðan af jörðinni Hríshóli en að öðru leyti af landi
Hafrafells 1 og 2. Í gildandi aðalskipulagi er landspildan skilgreind fyrir frístundabyggð.
Kortagrunnur er upprétt loftmynd og hæðarlínur frá Loftmyndum ehf.

Horft frá vestri yfir að Háubökkum og Kothlíð
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2. Staðhættir
Borgarland, nesið á milli Króksfjarðar og Berufjarðar er á náttúruminjaskrá (nr.303) en þar segir
„Sérkennilegt og fagurt landslag. Tjarnir og mýrar með miklu fuglalífi.“ Þá er svæðið skilgreint í
aðalskipulagi sem hluti af hverfisvernduðu svæði sem nær til Berufjarðar, Barmahlíðar og Vaðalfjalla.
Ákvæði hverfisverndar eru m.a. þessar; Framræsla votlendis er óheimil, halda skal
byggingarframkvæmdum í lágmarki og fornleifaskráning skal fara fram áður en ráðist er í byggingareða framkvæmdaleyfisskyldar framkvæmdir.
Minjavörður Vesturlands fékk til umsagnar staðsetningu á byggingarreitum og tilheyrandi veglagningu
og gerði ekki athugasemd við framkvæmdirnar sbr. bréf dags. 20. ágúst 2007. (sjá fylgiskjal nr. 2)
Svæðið er að hluta til vaxið birkikjarri og hafa framkvæmdir við veglagningu miðast við að lágmarka
allt rask. Megin markmið eigenda er að varðveita náttúrulegt birkikjarr á svæðinu og planta ekki
nýjum trjátegundum. Fuglalífi staðarins skal sýnt fullkomin virðing og er skotveiði bönnuð.

3. Aðkoma, vegir og bílastæði
Leitað var umsagnar Vegagerðarinnar vegna vegtengingar frá Borgarlandsvegi (nr. 6050), sem
samþykkti tenginguna 17.08 2007 (sjá fylgiskjal nr. 1). Vegur hefur þegar verið lagður að tveimur
byggingareitum. Gert er ráð fyrir 4 bílastæðum við hvorn byggingarreit.

4. Skilmálar
Almenn atriði Gæta skal þess að varðveita sem best þann gróður sem fyrir er í landinu. Ekki skal
gróðursetja ný tré á svæðinu nema á belti sem er um 5 metrar í kringum hvort hús en þar má þó ekki
gróðursetja aspir. Land innan girðingar þar með talið Kýlonsvatn, strönd og sjór er óskipt og hafa
eigendur jafnan aðgang og nytjar af því öllu. Næsta nágrenni húsa verður hins vegar skilgreint sem
séreignarlóðir.
Vegur að báðum húsum og girðing telst sameign. Eigendur eiga að jöfnu rafmagnslagnir og
rafmagnsvirki, annað en það sem telst heimtaugar hvors um sig. Kalt vatn er á aðgreindum veitum.
Séreignarlóðir, 2800 m2 að stærð eru skilgreindar umhverfis hvort frístundahúsið og tilheyrandi
gestahús og geymslu. Séreignarlóðin sem er neðar í brekkunni verður Hafrahlíð 1 og sú efri
Hafrahlíð 2.
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Stærð byggingarreita er skilgreindur innan séreignarlóða 5,0 m frá mörkum samtals 1800m2 . Staðsetning húsa er frjáls innan byggingarreita.
Aðalmænisstefna húsa með mæni skal taka mið af landslagi og útsýnisáttum.
Stærð og lögun húsa. Almennt er vísað til ákvæða gildandi byggingarreglugerðar um efni og gerð
sumarhúsa. Að auki skulu gilda eftirfarandi ákvæði.
Innan byggingarreits er leyfilegt að byggja allt að 280 m2 frístundahús með kjallara, 40 m2 gestahús
og 100 m2 geymslu. Þakhalli er frjáls en gæta skal samræmis í útliti húsa innan hvorrar
séreignarlóðar.
Hæðarsetning húsa skal vera sem lægst frá jörðu, en miðast við aðstæður í hverju tilviki.
Mænishæð skal mest vera 5 m mælt frá gólfi á efri brún sperra.

5. Veitur og lagnir
Gert er ráð fyrir að lagnaleiðir verði í vegarstæði og um frágang þeirra skal haft samráð við
byggingarfulltrúa og veitustofnanir.
Kalt vatn. Fyrir Hafrahlíð 2 er vatn tekið úr vatnstönkum neðan við Kýlonsvatn með vatnsleiðslu að
byggingarreit. Fyrir Hafrahlíð 1 hefur verið borað fyrir vatni og vatnsleiðsla liggur í vegarstæði að
byggingarreit.
Rafmagn hefur verið leitt að byggingarreitum.
Frárennsli
Staðsetning á rotþróm og frárennslislögnum fyrir hvorn byggingarreit er innan séreignarlóða.
Frágangur og gerð rotþróa og frárennslislagna skal gera í samráði við heilbrigðiseftirlit og fara skv.
ákvæðum heilbrigðisreglugerðar og leiðbeiningum Hollustuverndar ríkisins.
Sorphirða
Landeigendur munu sjálfir sjá um að koma sorpi í gáma á vegum Reykhólahrepps. Þangað skal fara
með allt viðeigandi sorp.
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6. Fylgiskjöl-umsagnir
1. Bréf Vegagerðarinnar 17.08 2007
Sæll Ólafur.
Vegagerðin samþykkir umbeðna vegtengingu af Borgarlandsvegi nr. 6050 í
Reykhólsavveit að Hafrafellslandi (spilda úr landi Hafrafelli 2) , landnr.
207394, samanber meðfylgjandi loftmynd frá Arkþing verknr. 06026 dags.
09.08.2007
F.h.v.
Auðunn Hálfdanarson
deildarstjóri áætlana
Vegagerðin Borgarnesi
sími: 5221530; gsm 8943615
Netfang: ah@vegag.is

2. Bréf Fornleifaverndar ríkisins 20.08 2007
Reykjavík 20. ágúst 2007
Tilvísun: Fvr 2007080022/MAS

Efni: Bygging sumarhúsa í landi Hafrafells 2
Eftir athugun á staðsetningu á tilvonandi framkvæmdum telur
minjavörður ekki ástæðu til að gera athugasemdir við þessar
framkvæmdir.
Í tillögunni er gert ráð fyrir 2 byggingarreitum ásamt tilheyrandi
vegalagningu.
Vakin er athygli á 10. grein, þjóðminjalaga nr. 107/2001, en þar segir:
Fornleifum má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi né nokkur annar,
spilla, granda né breyta, ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né úr stað
flytja nema með leyfi Fornleifaverndar ríkisins...
og 13. grein en þar segir:
Nú finnast fornleifar sem áður voru ókunnar og skal finnandi þá skýra
Fornleifavernd ríkisins frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda
hvílir á landeiganda og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn. Ef
fornleifar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva
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framkvæmd uns fengin er ákvörðun Fornleifaverndar ríkisins um hvort verki
megi fram halda og með hvaða skilmálum.
Í skipulagsreglugerð nr. 400/1998, grein 4.20.1 stendur:
Skylt er að fram fari fornleifaskráning áður en gengið er frá skipulagi,
sbr. 3.2. Fornleifaskráning skal taka mið af þeirri nákvæmni sem skipulag
er unnið í og frekari skráning eftir atvikum fara fram í tengslum við gerð
deiliskipulags þar sem mannvirkjagerð er fyrirhuguð.
Rétt er að benda á að gæta skal að verndun umhverfis við allan frágang og
umgengni um svæðið. Gæta skal við allt jarðrask að fullt tillit sé tekið til
allra fornleifa og að ekki má “granda né breyta, ekki heldur hylja þær, laga
né aflaga né úr stað flytja” .
Því ber ávallt að hafa í huga að ekki má vera með framkvæmdir þar sem
minjar sjást á yfirborði, hvort sem það eru stekkir, tóftir, girðingar, eða sel
svo dæmi séu tekin. Allar minjar 100 ára og eldri teljast til fornleifa, sbr. 9.
grein laga nr. 107/2001.
Nánari upplýsingar og ráðgjöf veitir Minjavörður Vesturlands og Vestfjarða,
Magnús A. Sigurðssson, í síma 438 1880.

Virðingarfyllst
f.h. Fornleifaverndar ríkisins

Magnús A. Sigurðsson
Minjavörður Vesturlands og Vestfjarða
Ráðhúsið
340 Stykkishólmur
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