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1 INNGANGUR
1.1 TILDRÖG
Landeigendur áforma byggingu frístundahúsa á jörðinni Höfða í Mosfellsbæ
á fjórum svæðum, þ.e. norðan og austan við Langavatn, sunnan
Nesjavallavegar og sunnan við Hafravatn. Hluti húsanna verða mögulega
heilsárshús.

1.2 TILGANGUR OG MARKMIÐ
Gerð deiliskipulagsins er samkvæmt skipulagslögum. Skipulagsgerðin fellur
ekki undir lög um umhverfismat áætlana.
Markmið deiliskipulagsins er að byggja upp frístundabyggð sem tengist
núverandi frístundabyggð á svæðinu.

1.3 MATSKYLDA
Þar sem uppbyggingin fellur ekki undir lög um mat á umhverfisáhrifum felur
fyrirhugað deiliskipulag ekki í sér áætlun sem er háð umhverfismati áætlana,
skv. lögum nr. 106/2006. Hins vegar mun skipulagsáætlunin lýsa núverandi
umhverfi og aðstæðum á skipulagssvæðinu og gera grein fyrir áhrifum
áætlunarinnar á umhverfið á grundvelli 12. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
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Í upphafi vinnu að skipulagi er tekin saman lýsing fyrir verkefnið þar
sem gerð er grein fyrir tildrögum skipulagsvinnunnar og hvernig
fyrirhugað er að standa að skipulagsgerðinni. Lýsingin er þannig eins
konar verkáætlun fyrir skipulagsgerðina.

Lýsingin er kynnt opinberlega og samtímis er leitað umsagnar
Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila.

Helsta markmið skipulagslýsingar er að íbúar og aðrir hagsmunaaðilar,
þ.á.m. stjórnvöld, stofnanir og fagaðilar með sérþekkingu á hinum
ýmsu sviðum, fái tækifæri til að kynna sér áformin strax í upphafi og
geti þannig komið á framfæri athugasemdum og ábendingum um
nálgun við áætlunargerðina, viðfangsefni hennar og helstu forsendur.

2 FORSENDUR OG SAMHENGI SKIPULAGSGERÐAR
2.1 SKIPULAGSSVÆÐIÐ
Skipulagssvæðin eru fjögur og taka til hluta af landi jarðarinnar Höfða. Höfði
skiptist í þrjá eignarhluta þ.e. L123687, L220919 og L173273.
Svæði A er 10 ha svæði norðan við Langavatn innan L123687.
Svæði B er sunnan Hafravatns innan L123687. Svæðið um 5,8 ha að stærð.
Svæði C tekur til L173273 sem er tæpir 4 ha austan Langavatns.
Svæði D er tæplega 23 ha svæði sunnan Nesjavallavegar innan L220919.
Aðkoma inn á svæði A og B eru frá Hafravatnsvegi um Holtamýrarveg, að
svæði C frá Nesjavallavegi og að svæði D frá Lynghólsvegi.

2.2 STAÐHÆTTIR OG UMHVERFISAÐSTÆÐUR
Skipulagssvæðin eru á opnu svæði og nokkur fjöldi frístundahúsa er í næsta
nágrenni. Svæðið umhverfis Langavatn einkennist af ásum, móum og melum
en lúpína er áberandi þar. Svæðið beggja vegna Nesjavallavegar er
flatlendara og móar og melar eru meira einkennandi, en sunnan vegar er
einnig að finna lúpínubreiður og stöku trjárækt. Nyrsti hluti svæðisins hallar
að Hafravatni og einkennist lúpínubreiðum, lítt grónum melum en þar er
einnig skógrækt.
Skipulagssvæðin teljast ekki til mikilvægra fuglasvæða skv. Vistgerðarkorti
Náttúrufræðistofnunar Íslands.1
Nesjavallavegur (435) liggur land Höfða og flokkast sem tengivegur. Austan
svæðisins er Hafravatnsvegur (341) sem liggur til norðurs meðfram
Hafravatni. Vegirnir eru með bundnu slitlagi nema Hafravatnsvegur næst
Hafravatni er malarvegur. Auk þess liggur Lynghólsvegur við suðurmörk
landsins og sunnan Hafravatns liggur Holtamýrarvegur inn á landið frá
Hafravatnsvegi.
Hitaveitustokkur frá Nesjavöllum að Höfuðborgarsvæðinu liggur um land
Höfða. Brennimelslína 1, sem er 220 kV loftlína, liggur einnig um landið auk
Nesjavallalínu 2, 132 kV jarðstrengur sem liggur meðfram Nesjavallaleið í

2

Höfði í Mosfellsbæ
Skipulagslýsing

jaðri svæðis D. Við suðurjaðar þess svæðis liggur Sogslína 3 sem einnig er
220 kV loftlína og Miðdalslína sem er 11 kV loftlína. Á framkvæmdaáætlun
er að leggja Miðdalslínu í jörðu meðfram Lynghólsvegi við suðurjaðar
skipulagssvæðisins. Fleiri háspennulínur sem tengjast tengivirkinu Geithálsi
eru utan lands Höfða.

Mynd 1

Fyrirhuguð skipulagssvæði, afmörkuð með rauðri brotalínu. Skjáskot
af vefsjá LMÍ.2
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Fornleifaskráning hefur ekki verið gerð fyrir svæðið. Skv. minjavefsjá
Minjastofnunar Íslands eru engar friðlýstar eða skráðar minjar innan
skipulagssvæðisins.

Leitað verður til minjavarðar um mat á þörf á fornleifaskráningu.

Finnist fornminjar sem geti verið í hættu verður tekið mið af þeim við gerð
skipulagsins, í samráði við Minjastofnun Íslands.

2.4 NÁTTÚRUVÁ

Hættumat vegna náttúruvár hefur ekki verið unnið fyrir skipulagssvæðið, en
ekki er talið að nein sérstök hætta sé á deiliskipulagssvæðinu, umfram aðra
staði á landsvæðinu.

2.5 NÁTTÚRUFAR OG NÁTTÚRUMINJAR

Skipulagssvæðin liggja ekki nærri svæðum sem eru á Náttúruminjaskrá.3
Innan skipulagssvæðisins er ekkert náttúrufyrirbæri sem fellur undir
sérstaka vernd vistkerfa og jarðminja samkvæmt 61. grein laga um
náttúruvernd nr. 60/2013.4

Vistgerðir innan skipulagssvæðis norðan Langavatns er að stærstum hluta
Alaskalúpína. Töflur 1, 2, 3 og 4 sýna vistgerðir á skipulagssvæðunum skv.
vistgerðarkorti Náttúrufræðistofnunar Íslands. 5

Mynd 2

Vistgerðir á skipulagssvæðunum
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Hátt verndargildi

L8.9 Starungsmýravist

Mjög hátt
verndargildi

Mjög hátt
verndargildi

Vistgerðir á skipulagssvæði A, norðan við Langavatn. 6

Lágt verndargildi

L9.1 Stinnastaravist

L10.4 Grasmóavist
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L5.3 Hraungambravist

L10.8 Lyngmóavist á láglendi
L10.9 Víðimosavist

Miðlungs
verndargildi

L9.5 Grasengjavist

Vistgerðir á skipulagssvæði B, við Hafravatn
Lágt verndargildi

L9.1 Stinnastaravist

Tafla 2

L5.3 Hraungambravist

L10.4 Grasmóavist

Hátt verndargildi

Vistgerðir á skipulagssvæði C, við Nesjavallaveg
Miðlungs
verndargildi

L9.4 Snarrótarvist

Mjög hátt
verndargildi

L10.8 Lyngmóavist á láglendi
Tafla 3

Lágt verndargildi

L5.3 Hraungambravist

L10.4 Grasmóavist

Hátt verndargildi

Mjög hátt
verndargildi

Vistgerðir á skipulagssvæði D, sunnan Nesjavallavegar
Miðlungs
verndargildi

L1.3 Mosamelavist

Tafla 4
Lágt verndargildi

L10.8 Lyngmóavist á láglendi
L10.4 Grasmóavist

L5.3
Hraungambravist

2.6 STAÐA SKIPULAGS
Deiliskipulag
Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. Nokkrar deiliskipulagsáætlanir fyrir
frístundahús eru í gildi fyrir jörðum umhverfis Höfða, en suðvestan Höfða
eru einnig deiliskipulagsáætlanir fyrir starfsemi.
Gildandi aðalskipulag
Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011-2021 var staðfest 19. september 2013 og
tók gildi 3. október sama ár.7
Aðalskipulaginu hefur verið breytt ellefu sinnum eftir gildistöku. Ein þessara
breytinga varðar skipulagssvæðið óbeint en gerð var breyting vegna
þéttingar frístundabyggðar í suðurhluta Mosfellsbæjar. Þessi breyting var
samþykkt 10. september 2020 og tók gildi 25. september sama ár.
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Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011-2030 m.s.br., hluti
sveitarfélagsuppdráttar.
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Skipulagssvæðin eru skilgreind sem óbyggð svæði í gildandi aðalskipulagi en
aðliggjandi svæði eru skilgreind sem landbúnaðarsvæði og frístundabyggð.
Almennt er ekki gert ráð fyrir uppbyggingu á óbyggðum svæðum nema til
útivistar. Á landbúnaðarsvæðum er ýmis uppbygging leyfð. Á syðri hluta
syðra svæðisins er vatnsverndarsvæði, fjarsvæði. Í aðalskipulaginu er gert
ráð fyrir að Nesjavallavegur liggi milli Langavatns og Hafravatns. Einnig er
gert ráð fyrir göngu- og reiðleiðum um svæðið.
Deiliskipulagið er ekki í samræmi við Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011-2030
og kallar því á breytingu þess.

3 SKIPULAG
3.1 DEILISKIPULAG
Í deiliskipulaginu verður gert ráð fyrir lóðum fyrir frístundahús á fjórum
svæðum á jörðinni Höfða. Hluti lóðanna verður mögulega ætlaður fyrir
heilsárshús.
Svæði A – Svæðinu verður skipt upp í þrjá skika, um 3 ha hver þar sem gert
verður ráð fyrir 2-4 lóðum á hverjum skika.
Svæði B – Allt að 5 lóðir.
Svæði C – Ein lóð.
Svæði D – Allt að 18 lóðir, hver um 1 ha að stærð.
Skilmálar verða settir fyrir uppbyggingu og nýtingu á svæðinu. Tekið verður
mið af landslagi, nálægð við vatn og tryggt að vistgerðir með hátt eða mjög
hátt verndargildi skerðist ekki. Einnig verður tekið mið af helgunarsvæðum
vega og veitna á svæðinu.
Áætluð skipulagsmörk má sjá í kafla 2.
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Eins og áður segir fellur uppbyggingin ekki undir lög um mat á
umhverfisáhrifum en skv. 12. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 skal gera grein
fyrir áhrifum áætlunarinnar á umhverfið. Samhliða gerð deiliskipulagsins
verða greind áhrif deiliskipulagsins á þá þætti umhverfisins sem gætu orðið
fyrir áhrifum. Tekið verður mið af niðurstöðum matsins við útfærslu
skipulagsins og hún fléttuð inn í greinargerð þess.

Matsþáttur

Dýr, plöntur, líffræðileg
fjölbreytni, jarðvegur,
jarðmyndanir og vatn

Umhverfisþættir8

Breytingar á ásýnd á framkvæmdatíma
og til lengri tíma litið. Áhrif á mögulegar
fornleifar og menningarlandslag.

Vegna rasks á landi og áhrifa á
jarðminjar og vatn. Áhrif á plöntur og
dýralíf.

Skýringar

Umhverfisþættir, matsþættir og umhverfisþættir sem teljast líklegir til
þess að verða fyrir áhrifum vegna deiliskipulagsins.

Náttúrufarslegir
þættir

Landslag og
menningarminjar,
menningarlandslag

Tafla 5

Landslag, ásýnd
og
menningararfur

4 SKIPULAGSFERLIÐ
4.1 KYNNING OG SAMRÁÐ
Kynning skipulagslýsingar
Kynning lýsingarinnar er í samræmi við gr. 5.2.4. í skipulagsreglugerð nr.
90/2013. Lýsinguna er hægt að nálgast á vef Mosfellsbæjar, www.mos.is.
Hún er jafnframt auglýst í dagblaði sem gefið er út á landsvísu og í
héraðsfréttablaði. Samhliða þessu er lýsingin send til umsagnar
Skipulagsstofnunar og þeirra aðila sem tilgreindir eru í kafla 4.2
Umsagnaraðilar. Sveitarstjórn ber ekki skylda til að svara, með formlegum
hætti, athugasemdum sem kunna að berast vegna lýsingarinnar, skv. gr.
5.2.4. í skipulagsreglugerð.
Kynning tillögu að deiliskipulagi
Unnin eru drög að deiliskipulagi í samræmi við skipulagslýsinguna. Áður en
deiliskipulagstillagan er tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn, eru drög að
skipulagstillögu kynnt í samræmi við 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga. Kynningin
er auglýst í svæðisbundnum fréttamiðli og á vef Mosfellsbæjar.
Að lokinni kynningu á vinnslustigi er deiliskipulagstillagan tekin fyrir og
afgreidd í bæjarstjórn. Í framhaldinu er tillagan auglýst, með 6 vikna
athugasemdafresti, í dagblaði sem er gefið út á landsvísu sem og í
svæðisbundnum fréttamiðli. Skipulagstillagan mun liggja frammi á skrifstofu
Mosfellsbæjar og jafnframt verða aðgengileg á vef sveitarfélagsins. Þegar
frestur til athugasemda er liðinn fjallar sveitarstjórn um tillöguna á ný og
tekur afstöðu til þeirra athugasemda sem hafa borist. Í framhaldinu afgreiðir
sveitarstjórn deiliskipulagið og sendir það, ásamt samantekt á málsmeðferð,
til Skipulagsstofnunar til yfirferðar. Samþykkt deiliskipulag verður að lokum
auglýst í B-deild Stjórnartíðinda í samræmi við skipulagslög og tekur þar með
gildi.
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Umsagnaraðilar eru skv. skipulagslögum skilgreindir sem opinberar stofnanir
og stjórnvöld sem sinna lögbundnum verkefnum á sviði skipulagsmála og
leyfisveitingum þeim tengdum. Skipulagslýsingin verður send eftirfarandi
aðilum til umsagnar:
Skipulagsstofnun
Umhverfisstofnun
Veðurstofa Íslands

Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis
Minjastofnun Íslands
Vegagerðin
Landsnet
Orka náttúrunnar

Veitur
Við vinnslu deiliskipulagsins verður að auki leitað til samtaka, stofnana,
fagaðila og einstaklinga eftir því sem viðfangsefnið gefur tilefni til.

4.3 TÍMAÁÆTLUN VERKEFNIS

Tímaáætlun miðast við að lýsing skipulagsverkefnisins verði auglýst í júní
2021. Gert er ráð fyrir að deiliskipulagið taki gildi í ársbyrjun 2022.

Tafla 6

Tímaáætlun

Tillaga að deiliskipulagi tekin fyrir í bæjarstjórn

Tillaga að deiliskipulagi auglýst skv. lögum með sex vikna athugasemdafresti

Tillaga að deiliskipulagi tekin fyrir í bæjarstjórn

Drög að deiliskipulagi á vinnslustigi kynnt almenningi

Skipulagslýsing send til Skipulagsstofnunar og umsagnaraðila til umsagnar. Jafnframt auglýst og kynnt almenningi, með þriggja
vikna fresti til að skila inn athugasemdum

Skipulagslýsing lögð fyrir bæjarstjórn

Desember - janúar 2022

Desember 2021

Október - Nóvember 2021

September 2021

Ágúst 2021

Júní 2021

Júní 2021
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Tímaáætlun

Samþykkt deiliskipulag og afgreiðsla bæjarstjórnar send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar

Janúar - febrúar 2022

Verkþáttur\Tími

Samþykkt sveitarstjórnar á nýju deiliskipulagi og auglýsing í B-deild Stjórnartíðinda

8

TILVITNANIR OG HEIMILDIR

Náttúruminjaskrá. Sótt í mars af https://ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/natturuminjaskra/vestfirdir/

Íslands. Sótt í maí 2021 af https://kortasja.lmi.is/mapview/?application=kortasja

1 Náttúrufræðistofnun Íslands. Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Sótt í maí 2021 af https://vistgerdakort.ni.is/
2 Landmælingar
3 Umhverfisstofnun.
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Umhverfisþættir sbr. skilgreiningu á umhverfi í lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.

Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011-2030 m.s.br. Sótt í maí 2021 af http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/display.aspx?numer=11861

Náttúrufræðistofnun Íslands. Vistgerðakort. Sótt í mars 2021 af https://vistgerdakort.ni.is/

Náttúrufræðistofnun Íslands. Vistgerðakort. Sótt í maí 2021 af https://vistgerdakort.ni.is/

4 Náttúrufræðistofnun Íslands. Sérstök vernd náttúrufyrirbæra. Sótt í mars 2021 af https://serstokvernd.ni.is/
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