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1. Inngangur 

Jörðin Múli við vestanverðan Álftafjörð í mynni Geithelladals. Afar víðsýnt er til austurs en 

þar er land flatt og útsýni gott yfir Illafit, Aura og út á Álftafjörð, Starmýrarteiga og 

Starmýrarfjörur. Að norðan teygir Melrakkanes sig til austurs og skilur að Álftafjörð og 

Hamarsfjörð. Á nesinu rís Melrakkanesfjall. Að sunnanverðu er fjallgarður sá er skilur að 

Geithelladal og Hofsdal. Þar rís Goðatindur hæst. Enn sunnar sjást fjöllin við sunnanverðan 

Álftafjörð, s.s. Kjölfjall og Snjótindur.  

Í landi Múla, nærri Geithellaá á austanverðum Múlahrygg, er á aðalskipulagsuppdrætti sýnd 

staðsetning frístundabyggðarsvæðis sem heitir Stórsteinar1. Svæðið er 1,45 ha að flatarmáli 

og er það í tæplega 800 m fjarlægð frá Hringvegi um Álftafjörð miðað við loftlínu (sjá 

uppdrátt 1).  

 

 
Uppdráttur 1. Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008 – 2020. Rauður hringur dreginn utan um Stórsteina. 

 

Stórsteinar eru staðsettir þar sem Múlahryggur tekur að rísa. Á norðurhluta svæðisins er 

nokkuð brattur um 30 m hár gróinn sjávarkambur, þéttsetinn klettum og stórgrýti. Sunnar er 

landhalli minni og land stallaðara auk þess sem klettum og stórgrýti fækkar. Aðkoma að 

svæðinu er úr tveimur áttum, annars vegar í gegnum bæjarstæðið á Múla (aðkomuleið 1 - sjá 

uppdrátt 2) og hins vegar af Hringvegi nærri brúnni yfir Geithellaá og eftir varnargarði 

meðfram ánni að sunnanverðu (aðkomuleið 2 - sjá uppdrátt 2).  

                                                           
1
 Heitið Stórsteinar kemur ekki fram í aðalskipulagi, heldur er aðeins nefnt frístundasvæði í landi Múla.  
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Uppdráttur 2. Stórsteinar - afmörkun frístundabyggðarsvæðis og aðkomuleiðir. Á uppdrættinum eru einnig 

sýnd og gróf staðsetning núverandi bygginga og rotþróar ásamt mögulegri staðsetningu vatnsbóls og 

ljósavélar. 

 

Á stalli sunnarlega á lóðinni standa þrjú mannvirki; eitt 24 m2 hús, sem nýtt er sem 

frístundahús og tvær minni geymslur (sjá uppdrátt 2). Á uppdrætti 2 er sýnd möguleg 

staðsetning vatnsbóls og staðsetning rotþróar. Þá eru uppi hugmyndir um að setja upp dísel 

ljósavél (sjá mögulega staðsetningu á uppdrætti 2) en ekkert rafmagn er nú á staðnum. 

Áætlanir landeiganda gera ráð fyrir að reist verði tvö frístundahús til viðbótar við núverandi 

mannvirki og núverandi frístundahús stækkað. 
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Mynd 1. Horft til suðausturs á núverandi frístundahús. Milli klettanna til hægri má sjá glitta í geymslurnar. 

 

 
Mynd 2. Horft til norðurs á frístundahús og geymslur. 
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1.1 Skipulagsleg staða 

 

1.1.1 Landsskipulag 

Í Landsskipulagsstefnu 2015 - 2026 er gert ráð fyrir að skipulagsákvarðanir um staðsetningu 

og hönnun nýrra mannvirkja í dreifbýli taki mið af byggingarhefðum, landslagi og 

staðháttum. Við skipulag frístundabyggðar sé notendum gefinn kostur á góðum tækifærum 

til útiveru um leið og gætt er að því að frístundabyggðin skerði ekki mikilvæg eða viðkvæm 

svæði með tilliti til landbúnaðar eða náttúruverndar.  

 

1.1.2 Aðalskipulag 

Í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020 kemur fram í meginmarkmiðum sveitarstjórnar 

að stefnt sé „að eflingu frístundabyggðar í sveitarfélaginu, meðal annars í þeim 

tilgangi að skapa fólki fjölþætta aðstöðu á svæðinu“ 2. Ennfremur segir að „stefnt er að 

uppbyggingu frístundabyggðar á þeim svæðum, sem aðalskipulagstillagan gerir ráð fyrir“ 3. 

Í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020 er staðsetning frístundasvæðisins Stórsteinar 

sýnt á skipulagsuppdrætti og þess getið í greinargerð4. Deiliskipulagsgerðin kallar því ekki á 

breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020 og falla áformin vel að stefnu 

aðalskipulagsins (sjá uppdrátt 1).  

 

2. Umhverfisáhrif 

Deiliskipulagið fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

Það er mat framkvæmdaraðila að deiliskipulagið hafi ekki í för með sér umtalsverð 

umhverfisáhrif eða kalli á samanburð milli kosta. Framkvæmdaraðili leggur á það ríka áherslu 

að allar framkvæmdir falli vel að landi og að umhverfisraski sé haldið í lágmarki. 

 

3. Viðfangsefni og áherslur deiliskipulags 

Lóðin hefur verið hnitasett (sjá uppdrátt 2) og í áætlunum framkvæmdaraðila er gert ráð fyrir 

að afmarka innan hennar tvo byggingareiti fyrir 35 m2 frístundahús auk þess að af marka 

byggingarreit fyrir 15 m2 viðbyggingu við núverandi frístundahús. 

Deiliskipulaginu er ætlað að gera grein fyrir framkvæmdum, umfangi, aðgengi, bílastæðum 

og skilmálum. Við skipulagsgerðina er gert ráð fyrir að byggingar verði lágreistar, falli vel að 

landi, staðsetning og hönnun þeirra taki mið af veðráttu og vindafari og dvalargestir fái sem 

best notið þeirra gæða sem umhverfið býður upp á.  

 

4. Kynning og samráðsaðilar 

Á fundi 15. júní 2017 samþykkti sveitarstjórn að kynna lýsingu að deiliskipulagi á 

Stórsteinum. Dreifibréf var sent út til íbúa nærliggjandi jarða 19. júní 2017 og frestur veittur 

til og með 4. júlí 2017 að skila ábendingum við lýsinguna. Á sama fundi samþykkti 

                                                           
2
 Sjá kafla 1.2.3 í greinargerð skipulagsins. 

3
 Sjá kafla 5.4.3 í greinargerð skipulagsins. 

4
 Sjá kafla 5.4.2. 
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sveitarstjórn að fela sveitarstjóra að senda lýsinguna til umsagnar til eftirfarandi stofnana og 

var hún send þeim 19. júní 2017:  

 Skipulagsstofnun.   Umhverfisstofnun. 

 Heilbrigðiseftirlit Austurlands.  Vegagerðin.  

 Minjastofnun.  

 

Helstu áfangar og tímasetningar skipulagsvinnunnar koma fram í töflu 1: 

Tafla 1. Helstu áfangar og tímasetningar skipulagsvinnunnar 

Verkþáttur Dags. 

Lýsing kynnt almenningi júní 2017 

Lýsing send til umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila  júní 2017 

Kynning á tillögu að aðalskipulagsbreytingu og umhverfisskýrslu ágúst 2017* 

Sveitarstjórn samþykkir auglýsingu á deiliskipulag  ágúst 2017* 

Lögbundninn 6 vikna auglýsingafrestur hefst ágúst 2017* 

Lögbundnum 6 vikna auglýsingafresti lýkur október 2017* 

Endanleg samþykkt sveitarstjórnar október 2017* 

Staðfesting Skipulagsstofnunar nóvember 2017* 

* Áætluð tímasetning 

 


