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Mynd 1 SVÆÐISSKIPULAGSUPPDRÁTTUR, staðfestur án síðari breytinga.
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FORSENDUR
Með tilkomu nýrra skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og skipulagsreglugerðar nr. 400/1998 eiga öll
sveitarfélög á landinu að taka upp aðalskipulag fyrir sitt sveitarfélag. Frá því að Svæðisskipulag
Héraðssvæðis 1998-2010 var staðfest hinn 31.08.2001 hafa orðið breytingar á sveitarfélagaskipan innan
svæðisins. Þegar vinna við Svæðisskipulagið hófst 1996 stóðu 11 sveitarfélög að gerð þess en eftir
sameiningar síðustu ára eru þau þrjú sem eftir standa Fljótsdalshreppur, Fljótsdalshérað og
Borgarfjarðarhreppur. Aðalskipulagsvinnu í tveimur af þessum sveitarfélögum er lokið og liggur fyrir
staðfest Aðalskipulag Fljótsdalshrepps 2002-2014 (2004) og Aðalskipulag Borgarfjarðarhrepps 2004-2016
(2005).
Árið 2004 lauk að sinni sameiningarferli sveitarfélaga á Héraðssvæðinu með því að 3 sveitarfélög
Austur-Hérað, Fellahreppur og Norður Hérað sameinuðust og til varð sveitarfélagið Fljótsdalshérað.
Aðalskipulagsvinnu hjá Fljótsdalshéraði er að ljúka. Áður en til sameiningar ofangreindra 3 sveitarfélaga
kom 2004 hafði verið unnið að aðalskipulagi fyrir Austur-Hérað og Fellahrepp sem bæði höfðu verið
staðfest 2002.

TILLAGA
Framangreind þrjú sveitarfélög, Fljótsdalshreppur, Fljótsdalshérað og Borgarfjarðarhreppur sem eiga
aðild að Svæðisskipulaginu og Skipulagsstofnun, hafa tilnefnt fulltrúa sína í nýja samvinnunefnd.
Á fyrsta fundi nefndarinnar 2. des. 2008 var gerð eftirfarandi bókun: Fundur samvinnunefndar um
svæðisskipulag Héraðssvæðis 1998
2010 haldinn 2. des 2008 samþykkir að svæðisskipulag
Héraðssvæðis verði fellt úr gildi þegar aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 hefur öðlast gildi
Nú liggur fyrir tillaga að aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028, og staðfest aðalskipulög fyrir
Borgarfjarðarhrepp og Fljótsdalshrepp sem eru þau sveitarfélög sem svæðisskipulagið nær til. Þar með
er grundvöllur Svæðisskipulags ekki lengur fyrir hendi.

STAÐA SVÆÐISSKIPULAGSINS OG BREYTINGAR
Fyrir árslok 2008 hafa verið gerðar 15 breytingar á Svæðisskipulaginu sem hafa verið staðfestar. Auk
þess eru í gildi tvö sérstök Svæðisskipulög á svæðinu, annað fyrir Fljótsdalslínu 3 og 4 sem staðfest var
2001 og fyrir Kárahnjúkavirkjun sem staðfest var 2002. Nánar um þetta hér fyrir neðan.
Svæðisskipulag Héraðssvæðis 1998-2010 Áður staðfestar breytingar á Svæðisskipulagi Héraðssvæðis
eru eftirfarandi (ártal er staðfestingarár):
Breytingar vegna staðfestingar aðalskipulags Austur Héraðs 2002
Frístundabyggð í Skógargerði,Urriðavatn og Hafrafell Austur Hérað 2002
Stækkun afmörkunar þéttbýlis í Fellhrepps 2004
Breytingar vegna staðfestingar aðalskipulags Fljótsdalshrepps 2004 (sjá síðar)
Breytingar vegna staðfestingar aðalskipulags Borgarfjarðarhrepps 2005 (sjá síðar)
Veitur-iðnaðarsvæði og efnistökusvæði Fljótsdalshrepp 2006
Breyting vegna aðalsk. Austur Héraðs og Fellahrepps 2006
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Breyting vegna Hringvegar 1 á Jökuldal Fljótsdalshérað 2006
Breyting vegna Þuríðarstaða skotæfingasvæði Fljótsdalshérað 2008
Breyting vegna Sauðhaga 1 frístundabyggð Fljótsdalshérað 2007
Ljósleiðari og tengivirki Kárahnjúkavirkjunar Fljótsdalshérað 2007
Breyting vegna Valgerðarstaða Fellahrepp 2007
Breyting vegna stækkunar frístundabyggðar í Eyjólfsstaðaskógi Fljótsdalshérað 2007
Breyting vegna iðnaðarsvæðis í landi Ekkjufellssels Fljótsdalshérað 2008
Breyting vegna afmörkunnar þéttbýlis á Hallormsstað Fljótsdalshérað 2008
Sameiginlegt fyrir frávik aðalskipulagstillagna sveitarfélaganna frá svæðisskipulagi er að meiri nákvæmni
gætir í afmörkun landnotkunarflokka og atriðum fjölgar.
Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028 Ekki er farið í nákvæmar lýsingar á einstöku atriði heldur er
eru þær almennt orðaðar. Í fyrirliggjandi tillögu að aðalskipulagi fyrir Fljótsdalshérað 2008-2028 má sjá
helstu breytingar til viðbótar upptalningunni hér að ofan.
- Vatnsverndarsvæði breytast í samræmi við nákvæmari mælikvarða og nýtt bætist við.
- Töluverðar breytingar verða á frístundabyggð, einkum til fjölgunar. Breyting á Svæðisskipulagi
vegna frístundabyggðar á jörðinni Sauðhaga I í Skriðdal hefur verið feld niður.
- Efnistökustöðum fjölgar verulega.
- Landnotkunarflokkurinn opin svæði til sérstakra nota er notaður í ríkum mæli til skilgreiningar á
t.d. skógarsvæðum ( s.s. Hallormsstaðaskóg og Eyjólfsstaðaskóg).
- Hverfisvernd er notuð um minjasvæði og byggingar.
- Fjarskiptamannvirki, veitur og vegir eru uppfærð samkvæmt nýjustu upplýsingum. Landnotkun
fjarskiptamannvirkja skilgreind sem athafnasvæði.
Aðalskipulag Fljótsdalshrepps 2002-2014 Eftirfarandi tillögur voru gerðar í aðalskipulagi
Fljótsdalshrepps 2002-2014 um breytingar á staðfestu svæðisskipulagi Héraðssvæðis (Úr Aðalskipulagi
Fljótsdalshrepps staðfest 2004):
- Blönduð landnotkun verslunar- og þjónustusvæði og íbúðarsvæði verði afmarkað í landi
Eyrarlands og Bessastaða.
- Blönduð landnotkun verslunar- og þjónustusvæði og íbúðarsvæði og þjónustustofnun verði
afmarkað við Végarð.
- Frístundabyggð í landi Brekkugerðis, Brekku og Víðivalla fremri.
- Opið svæði til sérstakra nota (með bátalægi) er skilgreint á Húsatanga í landi Brekkuhúsa.
- Opið svæði til sérstakra nota er skilgreint á móttökusvæði skógræktarinnar í Víðivallskógi.
- Staðfest eru tillögur úr sérstöku svæðisskipulagi vegna Kárahnjúka s.s. spennistöð í landi
Hamborgar, dælustöð og skurðir og flóðvarnarmannvirki.
- Tvö úrvinnslusvæði skógarafurða sem iðnaðarsvæði við Valþjófsstað og í landi Víðivalla ytri.
- Hverfisvernd á hlíð Valþjófsstaðafjalls frá Valþjófsstað upp af Skriðuklaustri að Bessastaðaárgili.
- Förgunar fyrir seyru, riðufé og brotajárn
Samhliða auglýsingu og kynningu á aðalskipulagi Fljótsdalshrepps var breyting á svæðisskipulagi
Héraðssvæðis auglýst og kynnt.
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Aðalskipulag Borgarfjarðarhrepps 2004 2016 Í Aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004 2016 eru
lagðar til breytingar á staðfestu svæðisskipulagi Héraðssvæðis 1998-2010, þær eru: (Sbr. Aðalskipulag
Fljótsdalshrepps staðfest 2005):
-

-

Hlíðar í Njarðvík þar sem finna má sjaldgæfar plöntutegundir og eitt þekktasta fjalllendi
Austurlands og byggðaprýði, Dyrfjöll og nágrenni þeirra verða hverfisvernduð.
Lagt er til að staðfestar verði níu nýir efnistökustaðir sem ekki voru í Svæðisskipulaginu. Þeir eru
á Vatnsskarði, Innri-Hvannagilsá, Njarðvíkurá, Hvoll, Grjótá, við Fjarðará, Þverá Stórá og
Nesmelar.
Á Víkum er lagt til að láglendi neðan 200m.h.y.s verði skilgreint sem landbúnaðarsvæði með
ýmsum takmörunum þó.
Tillögur að megingöngu- og reiðleiðum eru staðfestar
Sýndir eru gönguskálar í Breiðuvík og Húsavík táknaðir með gulum lit sem verslunar og
þjónustustaðir.
Lagt er til að milli Sævarenda í Loðmundarfirði að Brimnesvita í Seyðisfirði verði lagður
jeppaslóði

Eftir auglýsingu og kynningu á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps var breyting á Svæðisskipulagi
Héraðssvæðis kynnt viðkomandi sveitarfélögum með formlegum hætti.

RÖKSTUÐNINGUR
Nú er á lokastigi vinnslu aðalskipulag fyrir Fljótsdalshérað og fyrir liggja staðfest aðalskipulög fyrir
Fljótsdalshrepp og Borgarfjarðarhrepp. Þar sem svæðisskipulagið, sem er unnið skv. eldri lögum, tekur á
sömu þáttum og aðalskipulag gerir í dag þá þykir ljóst að ekki er þörf fyrir að hafa tvær áætlanir fyrir
sama svæði. Niðurfelling svæðisskipulagsins myndi auðvelda og flýta fyrir gildistöku fyrirliggjandi tillögu
að aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs.
Áhrif niðurfellingarinnar er einkum að eftir niðurfellingu geta sveitarfélögin hvert fyrir sig afgreitt
tillögur að aðalskipulagi án þess að óska eftir breytingu á svæðisskipulagi.

AFGREIÐSLA EFTIR AUGLÝSINGU
Niðurfelling Svæðisskipulags Héraðssvæðis 1998-2010 er auglýst samhliða tillögu að Aðalskipulagi
Fljótsdalshéraðs 2008-2028 frá xxxx.jam 2009 xxxx 2009. Engar athugasemdir bárust við tillögu að
niðurfellingu á Svæðisskipulagi Héraðssvæðis 1998-2010.
Á fundi sveitarstjórnar Fljótsdalshéraðs xxxx lagði sveitarstjórn til að samþykkja að fella niður
svæðisskipulagið með fyrirvara um samþykki samvinnunefndar.
Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps fjallaði um málið á fundi sínum hinn xxxx 2009 þar sem samþykkt var að
fella niður svæðisskipulagið með fyrirvara um samþykki samvinnunefndar.
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Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps fjallaði um málið á fundi sínum hinn xxxx 2009 þar sem samþykkt var
að fella niður svæðisskipulagið með fyrirvara um samþykki samvinnunefndar.
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1. SAMÞYKKT OG STAÐFESTING
Svæðisskipulagsbreyting þessi sem auglýst hefur verið skv. 13. gr. skipulags- og byggingarlaga nr.
73/1997 m.s.br. var samþykkt í samvinnunefnd þann____2009.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Svæðisskipulagsbreyting þessi var afgreidd af Skipulagsstofnun til staðfestingar umhverfisráðherra
þann ____2009.

___________________________________

______________________________________

Svæðisskipulagsbreyting þessi var staðfest af umhverfisráðherra þann ____2009.

____________________________________

_____________________________________
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