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VIÐFANGSEFNI OG FORSENDUR
eiliski ulag ferðaþjónustu að ákonarstöðum  á ökul al  er sett fram í

greinargerð þessari með ski ulagsu rætti. ki ulagið er unnið á eiknistofu
Norðurlan s fyrir hön  lan eigen a. ilgangur ski ulagsins er að skilgreina svæði
fyrir u yggingu á ferðaþjónustu að ákonarstöðum. iðfangsefni ski ulagsins
eru meðal annars skilgreining á aðkomu  ílastæðum  rafhleðslustöð  stígum

valarsvæðum og frágangi námu. kilgrein ur er yggingarreitur þar sem gert er
ráð fyrir u yggingu á gistiaðstöðu  matsölu  verslun og frístun ahúsum. 
ski ulaginu eru settir skilmálar um hámarks yggingarmagn og yfir ragð
mannvirkja. eiliski ulagið tekur mið af stefnu rammahluta aðalski ulags fyrir
ferðaþjónustusvæðið tuðlagil sem er í vinnslu.

ki ulagssvæðið er 2  hektarar í lan i ákonarstaða  fasteignanúmer 21 2 .
væðið er á röskuðu og ræktuðu lan i um  00 m.y.s.  ðalski ulagi
ljóts alsh raðs 201 -202  er svæðið skilgreint á lan únaðarsvæði og við

lan notkunarreit 1  fyrir frístun a yggð í lan i ákonarstaða. 
lan únaðarsvæðum er heimilt að gera ráð fyrir mannvirkjum og framkvæm um
sem tengjast lan únaðarnotum og ferðaþjónustu æn a en a slíkt falli vel að
varðveislu lan únaðarlan s og yfir ragði yggðar.  rammahluta aðalski ulags
sem er í vinnslu er fyrirhuguð reyting á lan notkun á ski ulagssvæðinu þar sem
skilgrein ur er lan notkunarreitur fyrir verslun og þjónustu  9.

DEILISKIPULAGSÁKVÆÐI

Lóðarmörk og byggingarreitur

 ski ulagsu rætti eru lóðarmörk fyrir n ja þjónustulóð skilgrein  á hnitsettum
grunni.  lóðinni er gert ráð fyrir u yggingu á ferðaþjónustu. rágangur á lóð
skal vera snyrtilegur og í samræmi við gil an i yggingarreglugerð.

Byggingarreitur er s n ur á lóðinni og skulu n yggingar rúmast innan hans  þó
mega þak rúnir  svalir  stigar og stiga allar ná allt að 0  m út fyrir yggingarreit
þar sem aðstæður leyfa. ugað verður að því að yggingar hafi góð tengsl við
útisvæði og skjólmyn un við valarsvæði. ögð er áhersla á van aða hönnun og
hugað að úts ni sem er hluti af gæðum svæðisins. Gerð ygginga  hámarkshæð
og hámarks yggingarmagn er skilgreint á u rætti.

Umgjörð, gatna- og stígakerfi

ðkoma að svæðinu er um lausturselsveg sem á vegamót við ökul alsveg. ið
aðkomu að svæðinu eru ílastæði þar sem gert er ráð fyrir rafhleðslustæðum
rútustæðum og ílastæðum fyrir hreyfihamlaða. Bílastæði eru fyrir gesti
ferðaþjónustu á ski ulagssvæðinu.  ski ulagsu rætti er veghelgunarsvæði
ökul alsvegar s nt.

Stígakerfi

Gert er ráð fyrir stígum innan lóðar sem tengjast stígakerfi ferðaþjónustustaðarins
við tuðlagil í samræmi við rammahluta aðalski ulags.

Veitur

Gert er ráð fyrir að mannvirki innan ski ulagssvæðis tengist þeim veitukerfum
sem fyrir eru á svæðinu.

ÁHRIFAMAT
eiliski ulagið skilgreinir ekki heimil ir sem falla un ir lög um umhverfismat

framkvæm a og áætlana nr. 111 2021 en lagt er mat á áhrif ski ulagsins á val a
umhverfisþætti í samræmi við . . gr. ski ulagsreglugerðar nr. 90 201 .

Landbúnaðarland

Þar sem ski ulagssvæðið er að hluta á lan únaðarlan i er gerð grein fyrir
áhrifum á ræktað lan .

Minjar

amkvæmt 1 . gr. laga um menningarminjar nr. 0 2012 skal skráning á
fornleifum  húsum og mannvirkjum fara fram áður en gengið er frá aðal- eða

eiliski ulagi. ornleifaskráningar hafa farið fram vegna strenglagna og
fyrirhugaðra vegaframkvæm a.  agna runnur ehf. vann fornleifaskráningu á

eiliski ulagssvæðinu árið 2021. ngar friðaðar n  friðl star minjar fun ust við
skráningu. luti eiliski ulagssvæðis er óskráður sem er að stórum hluta
námusvæði en minjavörður usturlan s kannaði vettvang við gerð ski ulagsins.

ísað er til 2. mgr. 2 . gr. laga nr. 0 2012 ef áður óþekktar minjar finnast á
svæðinu.

Námur og samgöngur

 ski ulaginu er gert ráð fyrir að núveran i náma verði n tt fyrir fyrirhugaðar
framkvæm ir og gert er ráð fyrir frágangi námu að þeim loknum.

egagerðin óskaði eftir í umsögn um ski ulagsl singu að þeim möguleika verði
hal ið o num að hluti lausturselsvegar verði færður til að æta vegamót við
ökul alsveg. ki ulagsmörk eru utan veghelgunarsvæðis núveran i vegstæðis og

á ski ulagsu rætti er s n  aðkoma að svæðinu.

Gistiþjónusta og veitingaþjónusta

yrirhuguð sala á gistingu er háð starfsleyfi heil rigðisnefn ar samkvæmt lögum
nr. 199  um hollustuhætti og mengunarvarnir. ala á veitingum er háð
starfsleyfi heil rigðisnefn ar skv. lögum nr. 9 199  um matvæli.

Neysluvatn og fráveita

ryggja þarf að neysluvatn s  heilnæmt og hreint og meðhön lun s  í samræmi
við reglugerð um neysluvatn nr. 2001. yrirkomulag fráveitu á svæðinu er í
samræmi við reglugerð nr. 9 1999 um fráveitur og skól  og samþykkt nr.
102 2021 um fráveitur í Múlaþingi. m fráveitumál gil a kröfur laga um
hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 199 .

SKIPULAGSFERILL

ki ulagsl sing var augl st í agskránni á usturlan i  og aðgengileg á skrifstofu
sveitarf lagsins og heimasíðu þess .mulathing.is. ynning á l singunni var

irt fimmtu aginn 1 . esem er 2021 á a e ook síðu Múlaþings
.fa e ook. om mulathing. lmenningi var gefinn kostur á að sen a inn

á en ingar og eða athugasem ir um efni l singarinnar og fyrirhugað eiliski ulag
til og með . janúar 2022. eitað var umsagna til samráðsaðila og lög un inna
umsagnaraðila.

 framhal i er unnin tillaga að reytingu á eiliski ulagi sem kynnt verður á
í úafun i eða á annan fullnægjan i hátt. Þá verður fullunnin tillaga augl st skv.

1. gr. ski ulagslaga með se  vikna athugasem afresti. ki ulagsnefn  mun
yfirfara þær athugasem ir sem kunna að erast að fresti loknum. Gefi þær tilefni
til meiriháttar reytinga á tillögunni skal augl sa hana að n ju annars gengur
ski ulags- og umhverfisnefn  frá tillögunni til afgreiðslu hjá sveitarstjórn.

ki ulagsstofnun fær þá samþykkta tillögu sen a til yfirferðar og að því loknu
irtir sveitarstjórn augl singu um samþykkt og gil istöku eiliski ulagsins í B- eil
tjórnartíðin a.
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