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1 INNGANGUR  

1.1 Viðfangsefni og markmið 

Sveitarfélagið Fljótsdalshreppur áformar að skipuleggja íbúðarbyggð í landi Hjarðarbóls í 

Fljótsdalshreppi. Fyrirhuguð íbúðarbyggð samræmist ekki gildandi aðalskipulagi og ekki er í gildi 

deiliskipulag fyrir svæðið. Áður en framkvæmdar- og byggingarleyfi er veitt þarf að gera breytingar á 

aðalskipulaginu og leggja fram deiliskipulag af svæðinu. 

Megin markmið deiliskipulagsins er að afmarka íbúðarbyggð með heildstæðu yfirbragði, skilgreina 

byggingarreiti og setja skilmála fyrir uppbyggingu innan fyrirhugaðs íbúðarsvæðis í samræmi við lög og 

reglur þar að lútandi. Horft verður til þess að hafa rúmgóðar lóðir svo hægt sé að hafa aðstöðu fyrir 

matjurtaræktun, gestahús/geymslu og minniháttar dýrahald. 

Með gerð deiliskipulags vill sveitarfélagið tryggja nægt lóðaframboð fyrir íbúðarhús og þar með skapa 

grundvöll til frekari uppbyggingar og fjölgunar íbúa í sveitarfélaginu í sátt við umhverfi og samfélag. 

1.2 Skipulags- og matslýsing 

Hér er sett fram sameiginleg skipulags- og matslýsing fyrir breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshrepps 

2014-2030 skv. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og gerð nýs deiliskipulags skv. 1. mgr. 40. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. 

Tilgangur með gerð lýsingar er að tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila að skipulagsferlinu á 

fyrstu stigum þess, auka gagnsæi, tryggja betra upplýsingaflæði, skila betri og markvissari skipu-

lagsvinnu og gefa sveitarstjórnum og þeim sem koma að ferlinu betri yfirsýn allt frá fyrstu skrefum. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 skal sveitarstjórn taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu. Í 

lýsingu skal koma fram hvaða áherslur sveitarstjórn hafið við aðalskipulagsgerðina og deiliskipulags, 

upplýsingar um forsendur, fyrirliggjandi stefnu, fyrirhugað skipulagsferli og hvernig staðið verði að 

umhverfismati. 

Lýsingin verður afgreidd af sveitarstjórn áður en hún veður kynnt íbúum með auglýsingu og á 

heimasíðu sveitarfélagsins. Samhliða verður hún send Skipulagsstofnun og öðrum aðilum til umsagnar. 

2 FORSENDUR 

2.1 Skipulagssvæðið og staðhættir 

Fyrirhugað skipulagssvæði er um 6 ha að stærð og er í norðanverðum Fljótsdal rétt við botn Lagarfljóts, 

um 1,5 km austan við þar sem Upphéraðsvegur og Leirubrú þvera Jökulsá í Fljótsdal. Svæðið er staðsett 

ofan við Upphéraðsvegs (nr.931) í landi Hjarðarbóls (landnr. 156958). Þaðan rís landið nokkuð hratt 

upp yfir Fljótinu og er í stöllum. Lágreist klettabelti má sjá hér og þar í brekkunum. Gert er ráð fyrir að 

byggt verði á stöllunum, þaðan er víðsýnt og glæsilegt útsýni. Í jaðri svæðisins, austan megin, rennur 
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áin Hölkná umlukin vöxtulegum trjágróðri. Svæðið býður upp á mikil tækifæri til útivistar og gönguleiðir 

nærri Hölkná.  

Svæðið er í 1,5 km fjarlægð frá áningarstað við Hengifoss þar sem fyrirhugað er að byggja upp þjónustu 

við ferðamenn. Hengifoss er á náttúruminjaskrá og er einn vinsælasti ferðamannastaður í Fljótsdal með 

skipulögðum gönguleiðum upp með gljúfrinu .  

 

MYND 1. Fyrirhugað skipulagssvæði, merkt með rauðri punktalínu. Mynd: map.is. 

 

MYND 2. Útsýni af skipulagssvæðinu í suðvestur, í átt að Suðurdal og Norðurdal. Mynd: EFLA. 
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MYND 3. Útsýni af skipulagssvæðinu í austur, yfir Lagarfljótið. Mynd: EFLA. 

 

MYND 4. Horft í átt að skipulagssvæðinu af suðurbakka Lagarfljótsins. Staðsetning svæðisins merkt með rauðri punktalínu. 
Mynd: EFLA. 
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2.2 Tengsl við aðrar áætlanir 

2.2.1 Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Í Landsskipulagsstefnu eru settar fram eftirfarandi áherslur sem sveitarfélagið þarf að horfa til: 

Sjálfbær byggð í dreifbýli 

,,Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði miðað að því að styðja og styrkja samfélag viðkomandi 

byggðarlags með því að beina vexti að þeim kjörnum sem fyrir eru. Í dreifbýli tengist fjölgun íbúða 

fremur búrekstri eða annarri staðbundinni landnýtingu eða atvinnustarfsemi.“ 

Byggð falli að landslagi og náttúru 

,,Skipulagsáætlanir sveitarfélaga marki stefnu um gæði og yfirbragð byggðar og annarra mannvirkja í 

dreifbýli. Skipulagsákvarðanir um staðsetningu og hönnun nýrra mannvirkja í dreifbýli taki mið af 

byggingarhefðum, landslagi og staðháttum. Um leið verði gætt að hagkvæmni varðandi samgöngur 

og veitur og að byggð gangi ekki að óþörfu á svæði sem eru verðmæt til landbúnaðar eða vegna 

náttúruverndar. Við skipulag frístundabyggðar verði almennt miðað að afmörkuðum en samfelldum 

frístundabyggðarsvæðum sem gefi notendum þeirra kost 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. Flokkun landbúnaðarlands, landslagsgreining og vistgerðaflokkun verði lögð til 

grundvallar skipulagsákvörðunum.“ 

Náttúra, menningararfur og heilnæmt umhverfi 

,,Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði leitast við að varðveita náttúru- og menningargæði sem hafa 

staðbundið, eða víðtækara, gildi út frá sögu, náttúrufari eða menningu. Það getur m.a. falist í stefnu 

um vistheimt og verndun og eflingu gróðurs og jarðvegs. Jafnframt verði gætt að álagi á vatn og 

vatnsvernd. Landslagsgreining og vistgerðaflokkun ásamt áætlunum um uppgræðslu lands og 

vatnaáætlun verði lagðar til grundvallar skipulagsákvörðunum.“ 

2.2.2 Aðalskipulag Fljótsdalshrepps 2014-2030 

Aðalskipulagið var staðfest af Skipulagsstofnun þann 3. desember 2014. Í aðalskipulaginu er svæðið 

skilgreint sem skógræktar- og landgræðslusvæði (SL7), ræktað land og landbúnaðarsvæði.  
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MYND 5. Staðsetning íbúðarbyggðar merkt með rauðum hring inn á sveitarfélagsuppdrátt gildandi aðalskipulags. 

Markmið gildandi aðalskipulags 

• ,,Skipulagið skal stuðla að hagkvæmri þróun byggðar á svæðinu, m.a. með því að skapa sem 

best skilyrði fyrir atvinnulíf og mannlíf og að gera búsetu á svæðinu eftirsóknarverða.“ 

• ,,Að stuðla að hagkvæmri þróun byggðar á svæðinu, m.a. að taka frá byggingarland fyrir vöxt 

kjarna. 

• ,,Að stuðla að því að nýting lands, auðlinda og mannauðs sé í samræmi við markmið 

sjálfbærrar þróunar.“ 

Skilmálar fyrir íbúðarbyggð 

Markmið: 

Stuðlað verður að hagkvæmri þróun íbúðarbyggðar með það að markmiði að auðvelda fólki að setjast 

að á heimaslóð. Gæta skal umhverfissjónarmiða við skipulagningu nýrra svæða fyrir íbúðarbyggð. 

Íbúðarbyggð verður ekki heimiluð á svæðum sem eru mikilvæg eða verðmæt vegna náttúrufars, 

náttúruauðlinda, sögu- eða almenns útivistargildis 

Leiðir: 

• Komið verði til móts við mismunandi þarfir með fjölbreyttu framboði íbúðagerða og lóða heima 

fyrir. 

• Ákvæði verði sett í deiliskipulagi sem stuðli að vandaðri umhverfismótun, s. s. um umfang, 

form, efni, útlit og litaval nýbygginga.  

• Áður en deiliskipulagsvinna hefst skal gera úttekt á fornminjum á viðkomandi svæði og leita 

umsagnar Minjastofnunar Íslands.  

• Gera skal úttekt á náttúrufari áður en deiliskipulagsvinna hefst til að koma í veg fyrir að 

mikilvægar jarðmyndanir og gróðursvæði, s.s. votlendi eða tegundir á válista verði fyrir 

áhrifum framkvæmda.  
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• Taka skal tillit til yfirbragðs sveitarinnar, landslags, söguslóða, gróðurfars og útsýnisstaða við 

skipulag íbúðarbyggðar og annarrar nýtingar lands s.s. skógræktar og frístundabyggðar.  

• Ekki skal reisa íbúðarbyggð á góðu ræktunarlandi og landi sem hentar vel til framleiðslu, 

akuryrkjulandi, ef hjá því verður komist. Sjá kafla 2.3.1 þar sem sett er fram viðmið um „gott 

ræktarland“. 

2.2.3 Deiliskipulag 

Ekkert deiliskipulag er í gildi á svæðinu. Um 130 m vestan við fyrirhugað skipulagssvæði er í gildi 

deiliskipulag frá 2015 fyrir Hengifossárgljúfur þar sem gert er ráð fyrir upplýsinga- og þjónustuskála, 

göngustígum, bílastæðum og salernisaðstöðu.  

2.2.4 Húsnæðisáætlun Fljótsdalshrepps 2018-2026 

Skv. Húsnæðisáætlun Fljótsdalshrepps 2018-2026 er áætlað að íbúum muni fjölga um að minnsta kosti 

10 frá árinu 2018 og næstu fjórum árum og um 18 á næstu fjórum árum þar á eftir. Þar kemur fram að 

stærðarsamsetning íbúða þarf að passa við þarfir þeirra sem hugsanlega flytja til Fljótsdalshrepps eða 

þeirra íbúa sem breyta um búsetu innan sveitar á næstu árum. Mælt er með að megin áhersla verði 

lögð á að byggja litlar (og meðalstórar) íbúðir í húsum sem falla vel að byggðinni sem fyrir er. 

Fyrirsjáanleg eftirspurn og þörf er fyrir leiguíbúðum fyrir eldra fólk og yngra fólk í Fljótsdalshreppi. 

2.3 Náttúrufar 

Svæðið er að mestu gróskumikið graslendi, jarðvegur virðist vera þykkur og frjósamur, ekki hefur verið 

gerð jarðvegskönnun á svæðinu. Skv. vistgerðarkorti Náttúrufræðistofnunar Íslands er helst að finna 

L9.6 Língresis- og vingulsvist (hátt verndargildi) en einnig eru  L8.9 Starungsmýravist (mjög hátt 

verndargildi), L10.4 Grasmóavist (hátt verndargildi), L9.4 Snarrótarvist (hátt verndargildi), L9.7 

Blómgresisvist (miðlungs verndargildi),  L10.10 Víðikjarrvist (mjög hátt verndargildi) og L14.3 Skógrækt. 
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MYND 6. Vistgerðarkort NÍ, skipulagssvæðið merkt með rauðum hring. 

2.4 Veðurfar og náttúruvá 

Einkenni veðurfars í Fljótsdal er staðviðri, þurrt og hlýtt. Vindáttirnar taka jafnaði mið af landslaginu og 

er aðalvindáttin suðaustanátt. Fljótsdalur er veðursæll og fremur snjóléttur. Svæðið hallar á móti suðri 

og stendur því vel gagnvart sólu. 

Engin náttúruvá er á svæðinu að því er best vitað. 

2.5 Minjar 

Engar þekktar fornleifar eru á svæðinu en skv. 16. gr. í lögum um menningarminjar nr. 80/2012 segir 

að skráning fornleifa, húsa og mannvirkja skal fara fram áður en gengið er frá deiliskipulagi. 

Fornleifafræðingur verður fenginn til að skrá minjar á svæðinu samhliða gerð deiliskipulags. Engar 

byggingar eru innan reitsins og því ekki þörf á að gera sérstaka húsakönnun sbr. 5. mgr. 37. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. 
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3 BREYTING Á AÐALSKIPULAGI 

Gerð verður breyting á uppdrætti og greinargerð sem felur í sér að: 

• Nýtt íbúðarsvæði (ÍB-3) verður skilgreint á sveitarfélagsuppdrætti sem áður var skógræktar- og 

landgræðslusvæði, ræktað land og landbúnaðarsvæði. 

• Í kafla 2.2.1 Íbúðarbyggð í greinargerð er gert grein fyrir nýju íbúðarsvæði ásamt lýsingu, fjölda 

lóða og þéttleika byggðar. 

4 DEILISKIPULAG 

Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir svæðið og er því um að ræða nýtt deiliskipulag sem mun samræmast 

stefnu gildandi aðalskipulags og aðalskipulagsbreytingu. Gert er ráð fyrir að afmarka lóðir, skilgreina 

byggingarreiti fyrir einbýlis- og parhús, ákvarða nýtingarhlutfall og setja skilmála um húsagerðir og 

uppbyggingu í samræmi við lög og reglur þar að lútandi.  Lagður verður grunnur að vönduðum frágangi 

bygginga og uppbyggingar innan svæðisins. Settir verða skipulagsskilmálar fyrir svæðið í heild og aðrar 

skipulagsforsendur sem þurfa að liggja fyrir vegna byggingar- og framkvæmdaleyfa. 

5 UMHVERFISÁHRIF 

Fyrirhuguð aðalskipulagsbreyting og nýtt deiliskipulag falla ekki undir lög nr. 111/2021 um 

umhverfismat framkvæmda og áætlana þar sem deiliskipulagið mun ekki fela í sér framkvæmd sem 

háð er mati á umhverfisáhrifum. Gerð verður grein fyrir umhverfisáhrifum í samræmi við 5. mgr. 12. 

gr. skipulagslaga nr. 123/2010  og gr. 5.4 skipulagsreglugerðar nr. 90/2013. 

6 KYNNING OG SAMRÁÐ 

Skipulagslýsing, tillaga að aðalskipulagsbreytingu og deiliskipulagstillaga verða auglýst og kynnt á 

heimasíðu sveitarfélagsins www.fljotsdalur.is og send Skipulagsstofnun til umsagnar í samræmi við 30. 

og 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Auk þess verða skipulagstillögur sendar til umsagnaraðila. 

Fljótsdalshreppur vill hvetja íbúa og aðra hagsmunaraðila að koma með ábendingar og senda þær á 

fljotsdalshreppur@fljotsdalur.is á fyrstu stigum skipulagsvinnunnar.  

6.1 Umsagnaraðilar 

Sérstaklega verður óskað eftir umsögnum frá eftirtöldum aðilum við þessa skipulags- og matslýsingu, 

og á öðrum stigum í skipulagsferlinu. 

• Skipulagsstofnun 

• Umhverfisstofnun 

• Heilbrigðiseftirlit Austurlands 

• Minjastofnun 
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• Náttúrustofa Austurlands 

• Vegagerðin 

• Múlaþing 

6.2 Drög að skipulagsferlinu 

Gert er ráð fyrir að breyting á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag veðri unninn og auglýst samhliða. 

Breytingin og kynning á aðalskipulagi er unnin skv. 30. - 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Gerð og 

kynning deiliskipulags er unnin skv. 40 - 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Drög að skipulagsferli – birt með fyrirvara um breytingar 

September 2021 Skipulagslýsing Skipulagslýsing lögð fyrir byggingar- og skipulagsnefnd 

skv. 1. mgr. 40. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010. Lýsing 

afgreidd í sveitarstjórn til umsagnar og kynningar. 

Skipulagslýsing send Skipulagsstofnun og 

umsagnaraðilum til umsagnar. Lýsingin kynnt 

almenningi skv. Skipulagslögum nr. 123/2010. Gefinn 

verður 3 vikna frestur til að skila inn athugasemdum. 

Október/ 

nóvember 2021 

Tillögugerð Unnið að gerð tillögu deiliskipulags og tillögu að 

breytingu á aðalskipulagi.  

Nóvember/ 

desember 2021 

Tillaga að 

breytingu á ask. 

tekin fyrir hjá 

sveitarfélagi og 

send 

Skipulagsstofnun 

Tillaga að breytingu aðalskipulags tekin fyrir í 

byggingar– og skipulagsnefnd og sveitarstjórn og send 

til umsagnar hjá Skipulagsstofnun, áður eru tillögur 

kynntar. Skipulagsstofnun hefur 4 vikur til að fjalla um 

breytingartillögu aðalskipulags og heimila auglýsingu.  

 

Janúar 2022 Tillögur teknar 

fyrir hjá 

sveitarfélagi 

Tillögur að nýju deiliskipulagi og breytingu á 

aðalskipulagi teknar fyrir í byggingar- og 

skipulagsnefnd og sveitarstjórn og samþykktar til 

auglýsingar. 

Janúar 2022 Tillögur auglýstar Tillögur auglýstar samkvæmt skipulagslögum. Gefinn 

verður 6 vikna frestur til þess að skila inn 

athugasemdum og leitað umsagna umsagnaraðila. 
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Mars 2022 Tillögur 

afgreiddar í 

sveitastjórn 

Tillögur afgreiddar í sveitarstjórn að undangenginni 

umræðu byggingar- og skipulagsnefndar með 

breytingum sem athugasemdir kunna að gefa tilefni til 

og send Skipulagsstofnun. 

Mars/apríl 2022 Samþykktarferli Aðalskipulagstillaga staðfest í B-deild af 

Skipulagsstofnun. Deiliskipulag samþykkt af 

sveitarstjórn og auglýst í B–deild.  

 


