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Sveitarfélagsmörk

Vatnsbólasvæði (VB)

Vatnsvernd, grannsvæði

Vatnsvernd, fjarsvæði

Íbúðarbyggð (ÍB)

Verslun og þjónusta (VÞ)

Samfélagsþjónusta (S)

Athafnasvæði (AT)

Iðnaðarsvæði (I)

Efnistöku- og efnislosunarsvæði (E)

Afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF)

Kirkjugarðar og grafreitir (K)

Opin svæði (OP)

Flugvellir (FV)

Landbúnaðarsvæði (L)

Skógræktar- og landgræðslusvæði (SL)

Óbyggð svæði (ÓB)

Vötn, ár og sjór (V)

Frístundabyggð (F)

Íþróttasvæði (ÍÞ)

Önnur náttúruvernd (ÖN)

Hverfisverndarsvæði (HV)

Friðlýstar fornminjar

Aðrir vegir (til skýringar)

Tengivegir (V.nr.)

Stofnreiðleiðir (RS)
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Stofnvegir (V.nr.)

Þéttbýlismörksmörk

Hindranaflötur flugvallar (HF)

Gönguleiðir (GL)

Göngu- og hjólastígar (GH)

Hæðarlínur (20 m)
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Breyting á aðalskipulagi: Hrafnagilshverfi - vegtengingar / Eyjafjarðará - efnistaka
Breyting á Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2018-2030, sem öðlaðist gildi 22.03.2019, felst í eftirfarandi:

Hrafnagilshverfi - vegtengingar
Breyting á aðalskipulagi felst í því að gert verður ráð fyrir vegtengingu frá Eyjafjarðarbraut vestri inn í Hrafnagilshverfi
á milli íbúðarsvæða ÍB5 og ÍB6. Gert var ráð fyrir þessari tengingu í fyrra aðalskipulagi. Þá hliðrast vegtenging inn í

Hrafnagilshverfi úr norðri um 70 m til norðurs. Útfærslur verða unnar í samráði við Vegagerðina.

Forsendur
Lengi hefur staðið til að hliðra Eyjafjarðarbraut vestri út fyrir þéttbýlismörk Hrafnagilshverfis og eru líkur á að þau
áform komist til framkvæmda árið 2021. Í Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 var gert ráð fyrir tengingu
Hrafnagilshverfis við nýja Eyjafjarðarbraut með nýjum tengivegi norðan Bakkatraðar og gerir gildandi deiliskipulag
Bakkatraðar raunar líka ráð fyrir þeirri vegtengingu. Við gerð Aðalskipulags Eyjafjarðarsveitar 2018-2030 féll umrædd
vegtenging hins vegar út af skipulagsuppdrætti án þess að séð verði að um það hafi verið tekin meðvituð ákvörðun.
Breytingin nú miðar að því að skipulagsheimild fyrir tengivegi verði til staðar þegar að vegagerðinni kemur.

Markmið
Sveitarstjórn telur að umrædd vegtenging Hrafnagilshverfis dragi úr bílaumferð innan þorpsins og stuðli þannig að
auknu umferðaröryggi. Framkvæmdin stuðli því að markmiðum um umferðaröryggi sem fram koma í kafla 3.4 í
greinargerð gildandi aðalskipulags.

Breyting á skipulagsuppdrætti

Bætt er við tengivegi á milli íbúðarsvæða ÍB5 og ÍB6. Vegtenging inn í Hrafnagilshverfi úr norðri hliðrast um 70 m til
norðurs.

Umhverfisáhrif
Ekki er talið að breytingarnar hafi veruleg umhverfisáhrif þar sem annars vegar er verið er að færa inn vegtengingu
skv. fyrra aðalskipulagi og í samræmi við gildandi deiliskipulag, og hins vegar er verið að hliðra vegtengingu innan
landbúnaðarsvæðis og ný lega tengingar þykir jafn góð með tilliti til umferðaröryggis.

Eyjafjarðará - efnistaka

Breytingin er í tveimur liðum:

Ný efnistökusvæði

Bætt er við tveimur efnistökusvæðum í Eyjafjarðará. Í landi Kropps er skilgreint nýtt efnistökusvæði í Eyjafjarðará

(E33) þar sem gert er ráð fyrir að efnistaka verði að hámarki 45.000 m3. Í landi Reykhúsa er skilgreint nýtt
efnistökusvæði vestan Eyjafjarðarbrautar vestri (E34) þar sem gert er ráð fyrir að efnistaka (sprengigrjót) verði að
hámarki 15.000 m3.

Forsendur

Lengi hefur staðið til að hliðra Eyjafjarðarbraut vestri út fyrir þéttbýlismörk Hrafnagilshverfis og eru líkur á að þau
áform komist til framkvæmda árið 2021. Skv. frumhönnun Vegagerðarinnar munu núverandi efnistökusvæði í
nágrenni hins nýja vegar ekki geta annað efnisþörf vegna framkvæmdarinnar. Því er bætt við efnistökusvæði í áreyri
norðan þéttbýlisins, þar sem unnir verða allt að 35 þúsund rúmmetrar af ársandi, og í klöpp í landi Reykhúsa, þar
sem unnir verða allt að 15 þúsund rúmmetrar af sprengigrjóti.

Markmið

Efnið sem tekið verður úr umræddum efnistökusvæðum verður notað í lagningu nýrrar Eyjafjarðarbrautar og því
stuðlar breytingin að marmiðum um bætt umferðaröryggi sem fram koma í kafla 3.2 í greinargerð gildandi
aðalskipulags.

Breyting á skipulagsuppdrætti

Bætt er við efnistökusvæðunum E33 og E34 (hringtákn).

Breyting á greinargerð

Bætt er við efnistökusvæðunum E33 og E34 í töflu yfir efnistöku- og efnislosunarsvæði.

Umhverfisáhrif

Ekki er talið að breytingin hafi veruleg umhverfisáhrif.

Áhrif efnistökusvæðis í Eyjarfjarðará er ekki talin hana áhrif á lífríki árinnar þar sem efnistaka er aðeins úr áreyrum og
utan veiðitímabils árinnar. Þá eru áhrif á landslag talin óveruleg þar sem talið er að áreyrarnar „endurnýist“ að vissu
marki á ákveðnum árafjölda.

Efnistökusvæði í landi Reykhúsa er viðbót við svæði þar sem sprengigrjót hefur þegar verið tekið. Ekki er talið að
áhrif efnistökusvæðisins verði verulega á umhverfið þar sem um er að ræða takmarkaða vinnslu í gamalli námu.
Helstu áhrif eru talin vera á framkvæmdatíma vegna hávaða og rykmengunar en þá áhrif eru tímabundin og
takmökuð.

Skilmálar efnistöku

Skilmálum fyrir efnistöku í Eyjafjarðará breytt en skv. núverandi skilmálum er efnistaka ekki heimil frá 1. maí til 31.
október ár hvert.

Tímabil efnistöku er rýmkað á þann hátt að veiðitímabil árinnar stýrir efnistökutímabilinu, það er að efnistökutímabil í
Eyjafjarðará verður frá 1. okt. til 31. mars og í veiðihléi á vorin. Þá eru sett ákvæði um að gengið verði að fullu frá
efnistökusvæði í lok efnistökutímabils í veiðihléi þannig að hvorki séu haugsett efni eða tæki á efnistökusvæði. Þá eru
ákvæði um að aðeins verði unnið á einum stað í einu á efnis- tökusvæðum E14, E24 A, B, C og D felld út en þess í
stað eru sett ákvæði um að gildistími framkvæmdaleyfa verði ekki lengri en 1 ár í senn.

Forsendur

Óánægju hefur gætt meðal landeigenda efnistökusvæða í Eyjafjarðará vegna skilmála gildandi aðalskipulags vegna
efnistöku, en landeigendur telja skilmálana skerða hagnýtingarmöguleika landeigna sinna á óeðlilegan hátt.
Sveitarfélagið hyggst því leggja til að skilmálum efnistöku verði breytt á þann hátt að efnistökutímabil verði frá 1.
október til 31. mars ár hvert, auk þess sem heimilt verði að taka efni í svokölluðu veiðihléi í ánni sem öllu jöfnu er
nokkurra vikna langt í maí og júní ár hvert. Auk þess verði heimilað að gefa út fleiri en eitt framkvæmdaleyfi í einu á
efnistökusvæðum við og norðan Hrafnagilshverfis, en þess í stað skuli gildistími hvers framkvæmdaleyfis ekki vera
lengri en eitt ár. Sveitarfélagið mun kalla eftir umsögn Veiðifélags Eyjafjarðarár og Fiskistofu vegna þessara
breytinga.

Markmið

Efnistaka er mikilvæg aukabúgrein á bújöðrum þar sem slíkra hlunninda nýtur við og stuðlar rýmkun skilmála vegna
efnistöku í Eyjafjarðaá að markmiðum um varðveislu og styrkingu landbúnaðar í kafla 3.2 í gildandi aðalskipulagi. Efni
úr Eyjafjarðará er gjarna notað til vegagerðar og stuðlar breytingin því einnig að markmiði um viðhald og endurbætur
á vegkerfinu sem fram koma í kafla 7.1 í greinargerð gildandi aðalskipulags.

Breyting á greinargerð

Lýsing á efnistökusvæðum E14 og E24A-D breytist.

Umhverfisáhrif

Ekki er talið að breytingin hafi veruleg umhverfisáhrif.

Áhrif efnistökusvæðis í Eyjarfjarðará er ekki talin hana áhrif á lífríki árinnar þar sem efnistaka er aðeins úr áreyrum og
utan veiðitímabils árinnar. Þá eru áhrif á landslag talin óveruleg þar sem talið er að áreyrarnar „endurnýist“ að vissu
marki á ákveðnum árafjölda.

Samráð
Skipulagslýsing aðalskipulagsbreytingar fór í lögbundið auglýsingar- og kynningarferli og tekið var tillit til umsagna og
athugasemda sem bárust við vinnslu breytingar á aðalskipulagi.

Samráð var haft við landeigendur Kropps og Reykhúsa vegna nýrra efnistökusvæða.

Samráð verður haft við eftirfarandi aðila á auglýsingartíma breytingar á aðalskipulagi:

· Skipulagsstofnun

· Umhverfisstofnun

· Minjastofnun Íslands

· Vegagerðin

· Veiðifélag Eyjafjarðarár

· Fiskistofa


