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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

HVAÐ ER AÐ
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér
nýjustu fréttir dagsins og
ítarlega umfjöllun um
málefni líðandi stundar.

Eldvarnaátak Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna hefur farið fram árlega í hátt í 30 ár. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Eldvarnafræðsla
í grunnskólum

Eldvarnaátak LSS stendur nú yfir og slökkviliðsmenn eru að heimsækja öll
átta ára börn landsins og fræða þau um eldvarnir, meðal annars með nýrri
teiknimynd. Börnin nýta fræðsluna til að auka eldvarnir heima hjá sér. ➛2
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Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra tók þátt í setningu Eldvarnaátaksins í Kópavogsskóla 21. nóvember síðastliðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það verður sífellt
algengara að
heimili hafi reykskynjara, slökkvitæki og
eldvarnateppi, en þessir
hlutir eiga að vera fyrir
hendi á hverju heimili.

Framhald af forsíðu ➛

E

ldvarnaátak Landssambands
slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna (LSS) fer fram
um þessar mundir, en þá fara
slökkviliðsmenn og heimsækja
börn í 3. bekk í öllum grunnskólum landsins og fræða þau um
eldvarnir. Börnin fá einnig eintak
af handbók Eldvarnabandalagsins
um eldvarnir heimilisins og
söguna af Brennu-Vargi og Loga og
Glóð. Í fyrsta sinn fá þau líka að sjá
nýja teiknimynd um Loga og Glóð
og baráttu þeirra við Brennu-Varg.
Börnunum býðst svo að taka þátt í
Eldvarnagetrauninni, en þau sem
verða dregin úr pottinum fá afhent
vegleg verðlaun á 112-deginum, 11.
febrúar næstkomandi.

Hafa vit fyrir foreldrunum

Mikill árangur á 30 árum

„Eldvarnaátakið er verkefni LSS
í samstarfi við slökkviliðin og
grunnskólana og markmið þess
er fyrst og fremst að fræða fólk
um eldvarnir heimilisins,“ segir
Magnús Smári Smárason, formaður LSS. „Það hefur gefið mjög
góða raun að beina þessari fræðslu
til barna og það hefur verið gert
í hátt í 30 ár. Frá upphafi hafa vel
á annað hundrað þúsund Íslendingar fengið þessa fræðslu.
Þetta hefur skilað miklum
árangri. Þetta er mikil vitundarvakning fyrir börnin og þau eru
alltaf mjög áhugasöm. Þau skila
þessu svo heim og fá foreldrana
til að fara yfir eldvarnir heimilisins í jólaundirbúningnum,“
segir Magnús. „Þetta er góð þróun
og það verður sífellt algengara að
heimili hafi reykskynjara, slökkvitæki og eldvarnateppi, en þessir
hlutir eiga að vera fyrir hendi á
hverju heimili.
Börnin læra um þennan eldvarnabúnað og að hverju þarf að
huga. Við kynnum líka fyrir þeim
nauðsyn flóttaleiða og þau eru
hvött til að búa til flóttaáætlun
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Magnús segir að nýja teiknimyndin geti látið börnin læra án þess að þau viti að það sé verið að kenna þeim.

fyrir heimilið og æfa hana,“ segir
Magnús. „Aðaláherslan er á börn
í 3. bekk núna, en í öðru verkefni
er farið í efstu deildir leikskóla
til að fræða og þeim hefur líka
verið boðið í heimsókn á slökkvistöðina.“

Fræða, en hræða ekki

„Við leggjum mikla áherslu á að
börnin þekki neyðarnúmerið,
einn-einn-tveir, og kennum þeim
að þau geti hringt í 112 eftir aðstoð
ef þörf krefur,“ segir Magnús. „Það
er settur upp lítill leikþáttur til
að hjálpa þeim að muna þetta og
reynt að hafa þetta lifandi. Þetta
snýst bara um að fræða, en ekki
hræða og markmiðið er að þau
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

þurfi ekki að hringja í 112, en geti
það ef þörf krefur.
Allir krakkar sem taka þátt í Eldvarnagetrauninni fara svo í pott
sem dregið verður úr 11. febrúar, á
112-deginum,“ segir Magnús. „Þeir
sem verða dregnir úr pottinum fá
nokkuð vegleg verðlaun afhent við
glæsilega og hátíðlega athöfn.“

Teiknimynd nær til barna

„Nú er í fyrsta sinn verið að sýna
nýja teiknimynd um persónurnar
Loga, Glóð og Brennu-Varg, sem
hafa verið hluti af fræðsluefni
sem LSS hefur notað í Eldvarnaátakinu undanfarin ár. Markmiðið
með henni er að straumlínulaga
fræðsluefnið til barnanna og að ná

betur til þeirra, en þau taka mjög
vel við svona teiknimyndaefni og
hafa mikinn áhuga á því,“ segir
Magnús. „Það er mjög gott að geta
látið börnin læra án þess að þau
fatti að það sé verið að kenna þeim.
Það var fyrirtækið Thank You
sem framleiddi teiknimyndina
fyrir LSS með stuðningi ýmissa
aðila,“ segir Magnús. „LSS vill
þakka eftirtöldum fyrir stuðninginn við gerð hennar: Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélagi Íslands,
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins,
VÍS hf., Mannvirkjastofnun,
Neyðarlínunni, Slökkviliði Akureyrar, Brunavörnum Suðurnesja,
Brunavörnum Árnessýslu og
Slökkviliði Fjarðabyggðar.“

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s.
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

„Nú líta margir á yfirferð á eldvörnum sem hluta af undirbúningi
jólanna og tímasetning átaksins
rímar vel við að koma þessu inn
í undirbúning hátíðarinnar,“
segir Magnús. „Krakkarnir sem fá
fræðsluna hjá okkur fara líka oft
heim og hafa vit fyrir foreldrum
sínum. Sumir foreldrar hafa sagt
okkur að það hafi fyrir löngu verið
kominn tími til að sinna þessu en
það hafi ekki gerst fyrr en barnið
ýtti á það.
Við köllum þessi börn stundum
eldvarnafulltrúana okkar,“ segir
Magnús. „Við höfum heyrt af
stelpu sem fékk fræðsluna og
passaði að mamma sín skildi ekki
eftir kveikt á kertum þegar hún fór
í þvottahúsið. Við heyrðum líka
sögu af strák sem var heima með
mömmu sinni sem ætlaði að fara
að steikja eitthvað í potti svo hún
setti olíu í pott og kveikti undir
en gleymdi sér svo, þannig að það
kviknaði í feitinni. Hún ætlaði að
setja vatn á eldinn en þá vissi sá
litli að maður á að kæfa svona eld
en ekki setja vatn á hann, því vatn
á logandi feiti framkallar eld
sprengingu!
Við erum mjög ánægð með
áhuga barnanna og fjölskyldna
þeirra,“ segir Magnús. „Við tökum
eftir því að þetta hefur jákvæð
áhrif og að fólk tekur mjög vel í
þetta verkefni.“

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,

Smáauglýsingar
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Bílar
Farartæki

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Ford Transit L3H3. 8/2014 ek. 74
þús.km. Hátt þak. 2 x hliðarhurð.
Viðarklæddur að innan. Ný
yfirfarinn. Verð : 2.690.000 án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Keypt
Selt
Til bygginga

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Aukahlutir í bíla

Kynning á deiliskipulagslýsingu:
Deiliskipulag í Hlíðahverfi
- Hamraborg, Mosfellsbæ
Mosfellsbær auglýsir hér með til kynningar
deiliskipulagslýsingu, skv. 40 gr. skipulagslaga
nr. 123/2010:
Fyrir gerð deiliskipulags sem afmarkast af Langatanga í austri,
Bogatanga í norðri og verslunar- og þjónustusvæði við
Vesturlandsveg í suðri. Stærð skipulagssvæðisins er tæpir
2,6 ha og er í aðalskipulagi Mosfellsbæjar skilgreint sem
íbúðarhúsasvæði, 120-íb.

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is
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Megin viðfangsefni deiliskipulagsins er m.a. að móta fjölbreytta
íbúðarbyggð með raðhúsum, fjölbýlishúsum og sérbýlum. Tryggja
að byggðin falli vel að landi og að góð tengsl séu við umhverfið
hvað varðar fyrirkomulag gatna, stíga og grænna svæða. Fjöldi
íbúða verður á bilinu 45-55.
Í deiliskipulagslýsingum kemur lögum samkvæmt fram hvaða
áherslur sveitastjórn hefur við skipulagsgerðina, upplýsingar um
forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli
s.s. um kynningu og samráð gagnvart íbúum og öðrum
hagsmunaaðilum.
Þeir sem vilja kynna sér málið nánar eru vinsamlegast beðnir að
hafa samband við skipulagsfulltrúa. Deiliskipulagslýsingin liggur
frammi í Þjónustuveri Mosfellsbæjar á 2. hæð, Þverholti 2, og
hana má einnig finna á vef Mosfellsbæjar:
mos.is/skipulagsauglysingar

Honda Jazz Trend
Nýskráður 6/2017, ekinn 35 þús.km.,
bensín, 6 gírar.

Tilboð kr.
1.690.000
Allt að 90% fjármögnun í boði

Athugasemdum og ábendingum varðandi lýsinguna má skila til
Þjónustuvers Mosfellsbæjar fyrir 20. desember 2019.

27. nóvember 2019
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
olafurm@mos.is

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

Honda Civic Tourer Lifestyle

Verð kr.

Nýskráður 3/2017, ekinn 26 þús.km., dísel,
beinskiptur.

1.990.000
Allt að 90% fjármögnun í boði

Atvinnuhúsnæði
IÐNAÐAR- EÐA
LAGERHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Honda Civic Comfort
Nýskráður 5/2018, ekinn 17 þús.km.,
bensín, 6 gírar.

Verð kr.
2.690.000
Allt að 90% fjármögnun í boði

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

Pípulagnir

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Vantar þig starfsfólk?

GEFÐU
VATN

Honda HR-V Elegance dísil
Nýskráður 11/2016, ekinn 35 þús.km., Honda Connect með leiðsögukerfi, dísil, 6 gírar.

Verð kr.
2.890.000
Allt að 90% fjármögnun í boði

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

hagvangur.is
Vatnagörðum 24 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Afborgun miðast við 80% lánshlutfall í 7 ár. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 8,94%

Þjónusta

Til leigu 180-270 fm.
atvinnuhúsnæði með
innkeyrsluhurð í Bolholti 4
(bakhús) 105 Rvk.
Laust strax.
Uppl. í s: 893-8166 eða
grensas@gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar
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AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL

Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi,
Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi
Aðalskipulagsmál
Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynnt lýsing að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:
1. Breyting á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027. Árgil, L167054, Bláskógabyggð.
Kynnt er skipulags- og matslýsing vegna Árgils, L167054, í Bláskógabyggð. Breytingin fellst í að hluti
verslunar- og þjónustusvæðis (VÞ18) sem er um 11 ha að stærð, verði minnkað um 2 ha og þeirri landnotkun breytt í landbúnaðarland.
Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:
2. Breyting á aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029. Ósbakki, L165463, Flóahreppi.
Kynnt er tillaga að breytingu á aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029, sem tekur til 2 ha lands Ósbakka,
L165463, sem í gildandi aðalskipulagi Flóahrepps er skilgreint sem frístundasvæði (F36) og er áætlað
að breyta landnotkun í landbúnaðarland. Áætlað er að byggja upp nýtt íbúðarhús og hesthús/skemmu.
Samhliða kynningu á aðalskipulagsbreytingu er kynnt tillaga vegna deiliskipulags á svæðinu.
Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst eftirfarandi aðalskipulagsbreyting:
3. Breyting á aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022. Miðmundarholt 1-6, Ásahreppi.
Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti þann 18. september 2019, að auglýsa tillögu/uppdrátt og greinargerð, þ.m.t. umhverfisskýrslu, að breytingu á gildandi aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022 vegna
breytingar á landnotkun í landi Miðmundarholts. Breytingin fellst í að svæði sem tekur til 7 íbúðarlóða
sem í gildandi aðalskipulagi er skilgreint sem íbúðarsvæði, er breytt í verslunar- og þjónustusvæði.

Deiliskipulagsmál
Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar skipulagslýsingar fyrir eftirfarandi
deiliskipulagsverkefni:
4. Deiliskipulag Sultartangavirkjunar. Ásahreppi og Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
(auk Rangárþings ytra)
Kynnt er skipulagslýsing dags. 25. september 2019, í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr.123/2010, sem
gerir grein fyrir deiliskipulagi Sultartangavirkjunar, L191624, og svæði tengd henni. Deiliskipulagið mun
ná til þriggja sveitarfélaga, Ásahrepps, Skeiða- og Gnúpverjahrepps og Rangárþings ytra.
Deiliskipulagið tekur til Sultartangastöðvar og mannvirkja hennar. Stöðin var tekin í notkun árið 1999 og
nýtir vatn Tungnaár og Þjórsár sem sameinast í Sultartangalóni, sem er miðlunarlón stöðvarinnar.
Sultartangalón var myndað með 6,1 km langri stíflu skammt ofan ármóta Þjórsár og Tungnaár. Mesta hæð stíflunnar er 22 m. Úr Sultartangalóni er vatni veitt um 3,4 km löng aðrennslisgöng í gegnum
Sandafell, að jöfnunarþró suðvestan í fellinu. Við enda þróarinnar er inntak og þaðan liggja tvær
stálpípur að hverflum í stöðvarhúsinu. Frá Sultartangastöð liggur um 7 km langur frárennslisskurður
sem veitir vatninu aftur í farveg Þjórsár, skammt fyrir ofan Ísakot. Yfirfall Sultartangalóns er austast í
stíflunni og fer í farveg Tungnaár. Núverandi virkjunarleyfi er fyrir virkjun með uppsettu afli 125 MW.
Landsvirkjun vinnur að umsókn um breytingu á virkjunarleyfi til Orkustofnunar þannig að virkjunarleyfið
verði fyrir uppsett afl allt að 133 MW. Umsóknin byggir á úrskurði Skipulagsstofnunar frá apríl 2019 um
að aflaukning Sultartangastöðvar um allt að 8 MW væri er ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
Tengivirki Landsnets er vestan stöðvarhússins. Þangað liggja nokkrar háspennulínur frá Hrauneyjafossog Sigöldustöðvum. Frá tengivirkinu liggja háspennulínur í Búrfellsstöð og tengivirki við Brennimel.
5. Deiliskipulagsbreyting. Nesjar - Nesjaskógur, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Kynnt er skipulagslýsing dags. 10. október 2019, sem gerir grein fyrir fyrirhugaðri breytingu á gildandi
deiliskipulagi frístundabyggðar Nesjar-Nesjaskógur (F1), í Grímsnes- og Grafningshreppi. Ástæða
breytingarinnar er að fá allar fyrri breytingar skipulags inn á sama uppdrátt ásamt skilmálum auk eftirfarandi áhersluþátta: Deiliskipulagssvæðið er stækkað úr 45 ha í 48 ha. Lóðir teiknaðar inn á hnitasettan
loftmyndagrunn eftir mælingum á staðnum og núverandi deiliskipulagi m.s.br.. Deiliskipulagsskilmálar
verða uppfærðir, þannig að þeir uppfylli nútíma kröfur. Lóðir hnita- og málsettar. Flóttaleiðir verða skipulagðar og gerð grein fyrir vatnstöku slökkviliðs. Áætluð skipulagsbreyting er í samræmi við gildandi
aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020. Allar eldri deiliskipulagsbreytingar munu falla
úr gildi við gildistöku væntanlegs deiliskipulags.
6. Deiliskipulagsbreyting. Þóroddsstaðir L168295, Langirimi. Grímsnes- og Grafningshreppi.
Kynnt er skipulagslýsing, dags. 15. október 2019, sem gerir grein fyrir fyrirhugaðri breytingu á gildandi
deiliskipulagi frístundabyggðar (F44) í landi Þóroddsstaða. Deiliskipulagsbreytingin tekur til um 50
ha svæðis og mun meginmarkið með breytingunni auk stækkunar vera að uppfæra fyrri breytingar til
samræmis við nútíma kröfur. Þá verður horft til eftirfarandi þátta: Lóðir teiknaðar inn á hnitasettan
loftmyndagrunn eftir mælingum á staðnum og núverandi deiliskipulagi m.s.br.. Deiliskipulagsskilmálar
verða uppfærðir, þannig að þeir uppfylli nútíma kröfur. Lóðir hnita- og málsettar. Lóðir í nýju deiliskipulagi munu hafa eitt samræmt götu og númerakerfi. Að svæðið fái heitið Langirimi. Flóttaleiðir verða
skipulagðar og gerð grein fyrir vatnstöku slökkviliðs. Áætluð skipulagsbreyting er í samræmi við gildandi aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020. Allar eldri deiliskipulagsbreytingar munu falla
úr gildi við gildistöku væntanlegs deiliskipulags.
7. Deiliskipulag. Tjarnarhólar. Útivistar og göngusvæði, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Kynnt er skipulags- og matslýsing, dags. 1. október 2019, sem gerir grein fyrir fyrirhuguðu deiliskipulagi
við Tjarnarhóla og Kerhól (Kerið) í landi Snæfoksstaða. Í fyrirhuguðu deiliskipulagi sem tekur til um 35

ha svæðis, er gert ráð fyrir uppbyggingu svæðisins í þágu ferðamanna með gerð bílastæða, göngustíga,
upplýsingaskilta og byggingu tveggja þjónustuhúsa. Aðkoma að svæðinu er um núverandi gatnamót
Vaðness og Snæfoksstaða frá Biskupstungnabraut.
Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar skipulagstillögur fyrir eftirfarandi
deiliskipulagsverkefni:
8. Deiliskipulag. Kringla 4, L227914, Grímsnes- og Grafningshreppi. Frístundabyggð.
Kynnt er tillaga deiliskipulags sem tekur til um 22.6 ha svæði á jörðinni Kringlu 4, í Grímsnes- og Grafningshreppi. Gert er ráð fyrir 32 nýjum frístundahúsalóðum frá 5.000-8.753 m2 að stærð. Aðkoma að
svæðinu er um Sólheimaveg og inn Árveg. Deiliskipulagstillagan er í samræmi við gildandi aðalskipulag
Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020 m.s.br. og hefur skilgreiningu sem frístundasvæði (F52b).
9. Breyting deiliskipulags svæði D. Snæfoksstaðir frístundabyggð. Grímsnes- og Grafningshreppi.
Kynnt er deiliskipulagsbreyting sem nær yfir svæði fyrir frístundabyggð, merkt F20c í greinargerð aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020 m.s.br. Svæðið sem breytingin nær yfir er um 70 ha
að stærð og er merkt sem svæði D í deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Snæfoksstaða.
Í deiliskipulagsbreytingunni er gert ráð fyrir að fjölga frístundalóðum úr 47 lóðum í 53 lóðir. Þar af eru 49
frístundalóðir byggðar og 4 óbyggðar. Enn fremur er innan svæðisins gert ráð fyrir einni landbúnaðarlóð
(Nautavakavegi nr. 2) sem tengist starfsemi skógræktarinnar á Snæfoksstöðum. Lóðirnar eru frá 6.980
m2 til 17.678 m2 að stærð.
Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:
10. Deiliskipulagsbreyting. Miðmundarholt. Ásahreppi.
Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti þann 18. september 2019, að auglýsa tillögu/uppdrátt og greinargerð, þ.m.t. umhverfisskýrslu, að breytingu á gildandi deiliskipulagi íbúðarhúsasvæðis Miðmundarholts í Ásahreppi. Á svæðinu eru 7 íbúðarhúsalóðir, þar sem landnotkun verður breytt í verslunar- og
þjónustulóðir, og verður við breytinguna heimilt að gefa út rekstrarleyfi í fl.II á lóðunum. Samhliða er
auglýst samsvarandi breyting á gildandi aðalskipulagi Ásahrepps.
11. Deiliskipulagsbreyting. Gullfoss 1-2, L167192. Reitur M3. Bláskógabyggð.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti þann 7. nóvember 2019 að auglýsa tillögu, uppdrátt og
greinargerð, vegna breytinga á gildandi deiliskipulagi fyrir svæði M3 (neðra útsýnissvæði) við Gullfoss,
Bláskógabyggð. Breytingin fellst í að ítarlegri grein er gerð fyrir bílastæðum svæðisins, þar með talið
rafhleðslustöðvum. Settur verður út byggingarreitur fyrir sand og verkfærageymslu við aðkomuplan. Þá
verða gerðar breytingar á göngustígum.
12. Deiliskipulagsbreyting. Mosaskyggnir 18 – 22. Bláskógabyggð.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti þann 7. nóvember 2019 að auglýsa tillögu, uppdrátt og greinargerð, vegna breytingar á gildandi deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Úthlíðar í Bláskógabyggð.
Upprunalegt deiliskipulag öðlaðist gildi 1993 og var gerð breyting á þessum hluta 2006 “svæði vestan
Skarðsvegar” Breytingin tekur til vegstæðis við lóðirnar Mosaskyggnir 18, 20 og 22. Í breytingunni felst
að lóðarmörk Mosaskyggnis 20 breytast vegna breyttrar legu vegar fram hjá lóðinni. Samhliða breyttri
legu Mosaskyggnis 20 breytast mörk aðliggjandi lóða Mosaskyggnis 18 og Mosaskyggnis 22 auk þess
sem mörk á milli Mosaskyggnis 18 og 20 breytast.
13. Deiliskipulagsbreyting. Vaðlækjarvegur 8, L169070 (Miðengi L168261). Grímsnes- og Grafningshreppi.
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti þann 6. nóvember 2019 að auglýsa tillögu, að
breytingu á gildandi deiliskipulagi frístundabyggðar í Miðengi, vegna lóðarinnar Vaðlækjarvegur 8,
L169070. Breytingin felst í tilfærslu á spildu sem á er götuslóði upp að lóð 8 sem aðskilur lóðirnar 6 og 10
við Vaðlækjarveg. Spildan sem um ræðir er hluti af landareign Miðengis, L168261, en bætist við lóðina
Vaðlækjarveg 8 sem stækkar úr núverandi skráningu 7.700 m2 í 8.352 m2. Með stækkuninni er tryggt
aðgengi að lóðinni til framtíðar. Skilmálar í gildandi skipulagi verða óbreyttir.
14. Deiliskipulag. Bjarkarlækur L224049. Grímsnes- og Grafningshreppi.
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti þann 6. nóvember 2019 að auglýsa tillögu að
nýju deiliskipulagi fyrir spilduna Bjarkarlæk í Grímsnes- og Grafningshreppi. Deiliskipulagssvæðið
tekur til alls lands Bjarkalækjar sem er um 9,5 ha að stærð. Gert er ráð fyrir tveimur byggingarreitum
undir íbúðarhús, bílskúr og gestahús auk skemmu og hesthúss með aðkomu af Biskupstungnabraut um
Bjarkarveg. Tillagan er í samræmi við gildandi aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020,
þar sem landið er skilgreint sem landbúnaðarland.
15. Deiliskipulagsbreyting . Ölvisholt L207869. Kúlutjöld og þjónustusvæði. Flóahreppi.
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti þann 5. nóvember 2019, tillögu að breytingu á gildandi deiliskipulagi
spildu úr landi Ölvisholts, L207869, fyrir kúlutjöld og þjónustubyggingar.
Breytingin fellst í að fjölga kúlutjöldum úr 6 í 15, fjölgun byggingarreita fyrir þjónustuhús úr 2 í 5 og stofnun tveggja nýrra lóða innan spildunnar fyrir stærri þjónustubyggingar og bílastæði.
16. Deiliskipulag Miklaholtshellis 2, L223302. Flóahreppi.
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti þann 5. nóvember 2019, tillögu að deiliskipulagi, uppdrátt og greinargerð vegna stækkunar á alifuglabúi að Miklaholtshelli 2, L223302. Með fyrirhuguðu deiliskipulagi er
áætlað að heimiluð verði bygging tveggja 1.500 m² húsa sem gætu hýst allt að 18.000 fugla. Heildarfjöldi
alifugla á svæðinu yrði þá samtals 49.000 fuglar. Með stækkuninni er verið að efla og styðja við núverandi framleiðslu á lífrænum eggjum að
Miklaholtshelli 2 á vegum Nesbúeggja ehf.

Ofangreindar skipulagslýsingar/skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma embættisins. Að auki er hægt að nálgast lýsingar og tillögur á
vefslóðinni http://www.utu.is. Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitarfélaganna: https://www.blaskogabyggd.is; https://www.gogg.is; https://www.fludir.is;https://skeidgnup.is;
https://www.floahreppur.is; http://asahreppur.is/
Skipulagslýsingar og tillögur nr. 1 – 2 og 4 - 9 eru í kynningu frá 27. nóvember til 18. desember 2019, en tillögur nr. 3 og 10 - 16 eru í auglýsingu frá 27. nóvember til 10. janúar 2020. Athugasemdir og ábendingar við
tillögum nr. 1 – 2 og 4 - 9 þurfa að berast skipulagsfulltrúa eigi síðar en 18. desember 2019, en fyrir tillögur nr. 3 og 10 – 16, eigi síðar en 10. janúar 2020.
Athugasemdir og ábendingar skulu berast skipulagsfulltrúa UTU og vera skriflegar.
Rúnar Guðmundsson
skipulagsfulltrúi
runar@utu.is
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