AÐALSKIPULAG 2006-2018
í fyrrum Villingaholtshreppi

Greinargerð

4. desember 2008

Flóahreppur Aðalskipulag 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi

Landmótun sf

2

Flóahreppur Aðalskipulag 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi

FLÓAHREPPUR
Aðalskipulag 2006-2018
í fyrrum Villingaholtshreppi

Gísli Gíslason
Ingibjörg Sveinsdóttir
Margrét Ólafsdóttir
Óskar Örn Gunnarsson
Forsíðumyndin er af Villingaholti.
Mynd: Mats Wibe Lund

Landmótun sf

3

Flóahreppur Aðalskipulag 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi

Landmótun sf

4

Flóahreppur Aðalskipulag 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi

FLÓAHREPPUR
Aðalskipulag 2006-2018
Í fyrrum Villingaholtshreppi

Aðalskipulag þetta sem auglýst hefur verið samkvæmt 18. gr. skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari breytingum var samþykkt í sveitarstjórn
Flóahrepps þann

Aðalskipulag þetta var afgreitt af Skipulagsstofnun til staðfestingar ráðherra
samkvæmt 19. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari breytingum
þann

Aðalskipulag þetta var staðfest af umhverfisráðherra
þann

Aðalskipulag Flóahrepps 2006-2018, í fyrrum Villingaholtshreppi, er staðfest með
fyrirvara um niðurstöður mats á umhverfisáhrifum þeirra framkvæmda sem háðar
eru mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000.
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HLUTI A. FORSENDUR
1.0

INNGANGUR

Nú er í fyrsta skipti unnið aðalskipulag fyrir þann hluta Flóahrepps sem áður tilheyrði Villingaholtshreppi.
Aðalskipulag Flóahrepps 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi tekur til alls lands innan staðarmarka
fyrrum Villingaholtshrepps. Heildarstærð skipulagssvæðis er um 114 km2.
Fyrir liggur svæðisskipulag í Flóa 2011 sem nær yfir sveitarfélögin 7 í Flóa; Selfoss, Hraungerðishrepp,
Villingaholtshrepp, Gaulverjabæjarhrepp, Stokkseyrarhrepp, Eyrarbakkahrepp og Sandvíkurhrepp.
Svæðisskipulagið var ekki staðfest. Í þessari greinargerð er nánari lýsing á tillöguuppdrætti og
stefnumörkun fyrir þá landnotkun sem stefnt er að á svæðinu. Hver landnotkunarflokkur hefur sinn
ákveðna lit og tákn á uppdrætti og gilda þær reglur og viðmiðanir sem lýst er nánar í kafla 5.
Greinargerðin skiptist í eftirfarandi tvo hluta; forsendur og skipulagsáætlun.

1.1

MARKMIÐ AÐALSKIPULAGS

Aðalskipulag Flóahrepps 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi miðast við að sjá fyrir nægu landrými fyrir
mismunandi starfsemi næstu 12 ár þ.e. tímabilið 2006-2018. Helsta markmið skipulagsins er að stuðla
að hagkvæmri þróun byggðar á svæðinu, m.a. með því að skapa sem best skilyrði fyrir atvinnulíf
og að gera búsetu á svæðinu eftirsóknarverða.
Lögð er áhersla á eftirfarandi sérgreind markmið:
Að stuðla að hagkvæmri þróun byggðar á svæðinu.
Að stuðla að auknum og fjölbreyttum atvinnutækifærum með nægu framboði lóða undir iðnað,
ferðaþjónustu og aðra atvinnustarfsemi.
Að stuðla að hagkvæmri nýtingu orkulinda.
Að leita hagkvæmustu lausna í vegagerð og stuðla að umferðar- og rekstraröryggi, samtengingu
byggðar, m.a. vegna skólaaksturs og atvinnu utan býla.
Að stuðla að varðveislu náttúruminja og söguminja og annarra umhverfislegra gæða sem styrkir
m.a. ferðaþjónustu.
Að standa vörð um vernd grunnvatns sem nytjavatns fyrir íbúa og fyrir atvinnustarfsemi.
Að stuðla að gróðurvernd og landgræðslu og að landnýting verði í samræmi við landgæði og
ástand lands.
Að stuðla að því að nýting lands, auðlinda og mannauðs sé í samræmi við markmið sjálfbærrar
þróunar.
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1.2

1.3

FYRIRLIGGJANDI SKIPULAGSÁÆTLANIR

Ekki hefur verið unnið aðalskipulag áður fyrir Flóahrepps 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi. Fyrirliggjandi er svæðisskipulag fyrir Flóa eins og áður segir. Helstu skipulagáætlanir sem liggja fyrir og eru
hluti af forsendum aðalskipulagsins eru þessar:
a. Svæðisskipulag í Flóa, sem var samþykkt af viðkomandi sveitarfélögum en ekki staðfest af ráðherra.
Skipulagið hefur því takmarkað gildi sbr. einnig kafla 4.5.
b. Unnið hefur verið deiliskipulag fyrir nokkrar jarðir og jarðarparta í Villingaholtshreppi, einkum fyrir frístundabyggð.

EFNISTÖK OG SAMEINING SVEITARFÉLAGA

Þann 11. febrúar 2006 var kosið um sameiningu þriggja sveitarfélaga í Flóa og var hún samþykkt. Að
loknum sveitarstjórnarkosningum þ. 27. maí varð til nýtt sveitarfélag, Flóahreppur, sem var myndaður úr
Villingaholtshreppi, Gaulverjabæjarhreppi og Hraungerðishreppi. Þegar sameiningin tók gildi lágu fyrir
drög að aðalskipulagi fyrir Villingaholtshrepp. Einnig er fyrir hendi nýlegt aðalskipulag Hraungerðishrepps
2003-2015, staðfest 28. mars 2006 og aðalskipulag Gaulverjabæjarhrepps 2003-2015, staðfest 16.
september 2005.
Í ljósi þessa var ákveðið að ljúka gerð aðalskipulags fyrir fyrrum Villingaholtshrepp, en jafnframt að lýsa
landnotkun á svæðinu í heild með skýringarmyndum (þemakortum) sbr. kafla 5.5. Ennfremur að
samræma stefnumörkun í Villingaholtshreppi við aðra hluta sveitarfélagsins. Þar sem fjallað er um
Villingaholtshrepp í greinargerð þessari er átt við fyrrum Villingaholtshrepp.

1.4

SAMRÁÐ VIÐ HAGSMUNAAÐILA

1.4.1

Samráð við íbúa
Haldnir voru fundir með helstu hagsmunaaðilum í sveitarfélaginu. Í upphafi vinnunnar var sent dreifibréf til
íbúa og almennar kynningar um stöðu vinnunnar hafa verið settar í heimablað. Þann 24. mars 2006 var
haldinn opinn íbúafundur í félagsheimilinu Þjórsárveri þar sem vinna við aðalskipulagið var kynnt og boðið
upp á samráð við íbúa. Fjölmennur íbúafundur var haldinn í Þjórsárveri þ. 25. júní 2007 þar sem
skipulagstillagan var kynnt, með og án Urriðafossvirkjunar.

Haft hefur verið samráð við fjölmarga aðila sem á einn eða annan hátt tengjast þeim þáttum sem aðalskipulagið tekur til. Hér á eftir er gerð grein fyrir samráði sem skilyrt er skv. skipulagsreglugerð, gr. 3.2.

Þá hafa skipulagsgögn verið til kynningar á heimasíðu Flóahrepps; floahreppur.is.
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1.4.2

Samráð við stofnanir og fyrirtæki
A. Landbúnaðarsvæði. Haft verður samráð við Landbúnaðarráðuneytið varðandi skilgreiningu
landbúnaðarsvæða. Haft hefur verið náið samráð við Suðurlandsskóga varðandi landgræðslu og
skógrækt á landbúnaðarsvæðum.
B. Vegir og reiðleiðir. Haldnir verða samráðsfundir með Vegagerðinni á Suðurlandi varðandi vegamál
á öllum stigum skipulagsvinnunnar, einkum hvað varðar nýlagnir vega.
C. Vatnsból, vatnsvernd og verndarsvæði strandmengunar og mengunar í ám og vötnum.
Samráð hefur verið haft við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands varðandi öflun neysluvatns á svæðinu og
afmörkun verndarsvæða vatnsbóla.
D. Efnistökusvæði. Haft verður samráð við Vegagerðina um efnistökusvæði.

1.5

AFGREIÐSLA EFTIR AUGLÝSINGU
Tillaga að Aðalskipulagi Flóahrepps 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi var auglýst á tímabillinu 19.
júní til 31. júlí 2008 með athugasemdafresti til 31. júlí 2008. Alls bárust 215 athugasemdir við auglýsta
skipulagstillögu frá einstaklingum, auk athugasemda frá Umhverfisstofnum. Þann 25. september var
Skipulagsstofnun og öllum þeim aðilum sem gerðu athugasemdir við auglýsta tillögu send tilkynning um
að sveitarstjórn myndi taka sér lengri tíma en gert er ráð fyrir í 18. gr. skipulags-og byggingarlaga nr.
73/1997 vegna fjölda athugasemda sem bárust.
Margar athugasemdanna eru samhljóða og fjalla um sömu efnisatriði, einkum þær sem snúa að Urriðafossvirkjun. Í sumum athugasemdabréfum komu fram hugleiðingar og/eða ábendingar sem ekki er litið á
sem athugasemdir. Þá fjalla margar athugasemdanna um útfærsluatriði sem ekki verður gerð nákvæm
grein fyrir á aðalskipulagsstigi, en verða ýmist útfærð nánar í deiliskipulagi eða í framkvæmdaleyfisgögnum.
Yfirlit yfir athugasemdir og svör sveitarstjórnar við þeim er að finna í Viðauka: Flóahreppur – Aðalskipulag
2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi. Athugasemdir við auglýsta tillögu að aðalskipulagi og svör
sveitarstjórnar við þeim. Helstu efnislegu breytingar sem gerðar eru á skipulagsgögnum frá auglýstri
tillögu eru þessi:
- Felld eru út 2 frístundabyggðarsvæði og eitt er stækkað.
- Fellt er út hverfisverndarsvæði á Egilsstaðasandi.
- Felld er út breyting á legu þjóðvegar við Ferjunes.
- Tekið er undir að forðast beri að setja góð svæði fyrir túnrækt og akuryrkju undir skógrækt.
Fjallað var um athugasemdir við tillögu að Aðalskipulagi Flóahrepps, í fyrrum Villingaholtshreppi, á
fundum hreppsnefndar þ. 28. ágúst 2008 og 4. desember 2008, þegar hún var endanlega samþykkt með
áorðnum breytingum.
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1.6

1.6.1

Landmótun sf

KORTAGRUNNAR OG UPPDRÆTTIR

Skipulagsgögnin eru unnin á stafræna kortagrunna frá Landmælingum Íslands í mkv. 1:50.000 og
loftmyndir frá Hnit ehf. Skipulagsgögn eru í hnitakerfinu ISN93. Auk skipulagsuppdráttar er skipulagsáætlunin sett fram á nokkrum séruppdráttum til þess að skýra forsendur og helstu þætti aðalskipulagsins. Sveitarfélagsuppdráttur af Villingaholtshreppi er í mkv. 1:50.000, en ekkert þéttbýli er í hreppnum.
Í kafla 5.5 eru skýringaruppdrættir þar sem sýndir eru til skýringar, megindrættir í landnotkun í öllu
sveitarfélaginu. Skipulagsuppdrættir gilda ef ósamræmi er milli skýringaruppdrátta og skipulagsuppdráttar.
Landamerki
Fyrir liggja grófar upplýsingar um landamerki einstakra jarða í fyrrum Villingaholtshreppi og eru þau sýnd
á skipulagsuppdrætti til upplýsingar. Landamerki eru víða óviss og/eða ófullnægjandi. Í 5. kafla greinargerðar er tilgreint, eftir því sem unnt er, til hvaða jarða einstök byggingarsvæði tilheyra.
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2.0
2.1

2.2

Mynd 2.1. Tíðni vindátta á
Eyrarbakka. (Heimild Aðalskipulag
Árborgar 2005-2025).

NÁTTÚRUFAR OG NÁTTÚRUMINJAR
INNGANGUR

Hér er fjallað um helstu þætti í náttúrufari í fyrrum Villingaholtshreppi. Leitað var fanga hjá fjölmörgum
aðilum og höfunda getið í hverjum kafla fyrir sig eða neðanmáls.

VEÐURFAR

Á Eyrarbakka er starfandi veðurathugunarstöð og segja mælingar Frekar er vætusamt, sérstaklega við
ströndina og eru september til janúar vætusömustu mánuðirnir. Hitastig er breytilegt eins og víðast hvar á
landinu. Á Eyrarbakka er nokkur munur á sumri og vetri. Á vetrum eru NA áttir þar ríkjandi en SV áttir á
sumrum. Úrkoma á Eyrarbakka er mest yfir vetrarmánuðina fram á vor en júní er úrkomuminnsti
mánuðurinn. Meðalársúrkoma á Eyrarbakka er 1372 mm á ári. Meðalhiti á Eyrarbakka tímabilið 19611990 er 4.1°C. Í Reykjavík var meðalhitinn 4,3°C en á Akureyri var meðalhitinn 3,2°C
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Mynd 2.2. Meðalúrkoma á Eyrarbakka 1961-2004.
(Heimild: Veðurstofa Íslands).
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Mynd 2.3. Meðalhiti á Eyrarbakka 1961-1990. (Heimild: Veðurstofa Íslands)
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SKÝRINGAR
Mosaþemba. Þar er mosi ríkjandi tegund, en ýmsar aðrar tegundir vaxa í mismunandi miklu magni í mosaþembunni. Gróðurþekja mosaþembunnar er slitrótt og hún er mjög viðkvæm fyrir
ágangi manna og búfjár.
Annað gróið þurrlendi. Hér er slegið saman í einn flokk öllum
þurrlendisgróðri að undanskilinni mosaþembu. Um er að ræða
kvistlendi, kjarrlendi, sef- og starmóa og graslendi. Gróðurþekja
þessara flokka er almennt meiri en mosaþembunnar og þessi
gróður er ekki eins viðkvæmur og hún.
Votlendi. Þessi flokkur samanstendur af mýrum og flóum og er
ekki gerður greinarmunur þar á. Æskilegt hefði þó verið að sýna
flóana sérstaklega þar sem þeir hafa meira náttúruverndargildi,
sérstaklega hvað varðar fuglalíf. Gróðurþekja á votlendissvæðum er ávallt 100%.
Ógróið land. Allt land með minna en 30% gróðurþekju. Á
svæðinu er mestmegnis um að ræða mismunandi grýtta mela, en
einnig er nokkuð um grjót og moldir.

Mynd 2.4. Gróðurkort af Villingaholtshreppi. (Heimild: Náttúrufræðistofnun)
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2.3

GRÓÐURFAR OG ÁSTAND GRÓÐURS

2.3.1

Gróðurfar
Ekki hefur verið gefið út gróðurkort af skipulagssvæðinu en á Rannsóknarstofnun landbúnaðarins eru til
handrit af gróðurkortum af afmörkuðum svæðum. Þá liggur fyrir í handriti, einfaldað yfirlitsgróðurkort, sem
byggir á samanburði á gervitunglamyndum og þeim athugunum á gróðurfari sem liggja fyrir. Á yfirlitskorti
RALA er landinu skipt í fjóra flokka (sbr. mynd 2.4), þ.e. þrjá flokka gróins lands og einn flokk ógróins
lands. Þar sem gróðurþekja er að meðaltali meira en 30% þá telst landið gróið. Vegna þess hve mælikvarði kortsins er lítill ber þess að geta að flokkarnir skarast heilmikið, þannig að á svæðum sem eru
flokkuð með þurrlendisgróðri eru einnig lítil votlendissvæði og öfugt.
Gróðurlendi í fyrrum Villingaholtshreppi er að miklum hluta votlendi og mólendi til skiptis og er land mjög
vel gróið. Helstu mela á svæðinu er að finna við Þjórsá. 1

2.3.2

2.4
2.4.1

1
2
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Skilyrði til skógræktar
Í athugunum Hauks Ragnarssonar á skógræktarskilyrðum á Íslandi kemur í ljós að almennt séð eru þau
heldur slök á skipulagssvæðinu. Skilyrði eru þó þokkaleg á nokkrum afmörkuðum svæðum þar sem er
sæmilegt skjól og land hallar á móti suðri.

JARÐFRÆÐI OG LANDSLAG

Lítið hefur verið ritað um jarðfræði svæðisins. Hér er stuðst við svæðisskipulag í Flóa 2011.
Berggrunnur og laus jarðefni
Stór hluti fyrrum Villingaholtshrepps einkennist af svokallaðri Hreppamyndun en það eru hin fornu berglög
á Suðurlandi sem fram koma á milli gosbeltanna. Í Flóa sjást berglög Hreppamyndunar í holtum og ásum
sem standa upp úr flatlendinu sem er svo einkennandi. Samfelldasta spilda Hreppamyndunar eru Ásarnir
í fyrrum Villingaholtshreppi. Í Hreppamyndun skiptast á hraunlög og móbergslög auk jökulbergslaga með
fylgilögum úr ýmiskonar framburði sem er nú allt harðnað í berg. Samanlögð þykkt Hreppamyndunar
nemur 1200-1300 metrum. Ísaldarmenjarnar í Hreppamynduninni sýna að hún er ekki mikið eldri en 3
milljón ára gömul. Berggangar finnast víða í Hreppamynduninni og stefna þeir í NA-SV. Mikið er af misgengjum með sömu stefnu og nokkuð er af holufyllingum.2

Svæðisskipulag í Flóa 2011
sama
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2.4.2

Jarðmyndanir frá nútíma
Þegar jöklar hörfuðu í lok ísaldar flæddi sjór inn yfir láglendi Flóans. Sjór, jöklar og vatnsföll skildu eftir sig
sjávarleir, jökulruðning og malardyngjur þar sem lægst er. Þjórsárhraun rann fyrir um 8.700 árum niður í
Flóann eftir hinum forna farvegi Þjórsár og fyllti hann. Þegar það kom að hærra landslagi við Ásana
sveigði meginstraumur þess vestur á við, en ein tunga þess teygði sig niður að Urriðafossi, þar sem nú
sér í hraunkantinn. Meginhraunið rann vestan við Hróarsholt og Súluholt. Austurjaðar þess sveigir þar til
austurs og liggur sunnan við Kolsholt og Gróf að Mjósyndi og fylgir síðan Þjórsá til sjávar. Hraunið rann
um 1 km útfyrir núverandi strönd vegna lægri sjávarstöðu, og má víða sjá yfirborð þess í fjörunni milli
Þjórsár og Ölfusár. Hraunið þekur nyrsta hluta Villingaholtshrepps, norðan Suðurlandsvegar, og er þar
víða sýnilegt. Há grágrýtisholt standa upp úr hrauninu, s.s. Skálmholt. Syðsti hluti sveitarinnar er einnig
þakinn hrauninu, en þar er það víðast hulið þykkum jarðvegi sem síðan hefur myndast.
Þjórsárhraun er helluhraun úr óvenjulega stórdílóttu basalti. Eftir að gosinu lauk hefur hraunið kólnað
smám saman og árnar, Hvítá og Þjórsá, fundu sér nýja farvegi til sjávar. Foksandur af áreyrum og
jarðvegsmyndun af gróðri hafa svo smám saman hulið mikinn hluta hraunsins og holtanna sem uppúr því
stóðu. Víða eru nú tugir metra af jarðvegi ofan á hrauninu sunnan til í sveitinni, auk þess sem flatt
landslagið veldur hárri stöðu grunnvatns og myndun víðáttumikilla mýra og tjarna. Víða í Flóanum finnst
svokölluð móhella, sem er samanlímdur foksandur frá því stuttu eftir ísöld. Liggur hún víða á holtum, en
einkum á Þjórsárhrauninu. Á nokkrum stöðum hafa verið höggnir í hana hellar.
Víða eru lindir í holtunum. Má sem dæmi nefna Katrínarlind sem er uppspretta um 80 m suðaustan við
Þjórsárver og var áður vatnsból Villingaholts. Vatnsveita er nú í sveitinni og er miðlunartankur við
uppsprettur í svokölluðum Skagaási, SV við Skotmannshól. Liggur lögnin alla leið gegnum Villingaholtshrepp, Gaulverjabæjarhrepp og niður að Stokkseyri, en einnig fær Hraungerðishreppur vatn héðan.
Sums staðar eru volgrur, t.d. við Vola, en boranir hafa enn ekki gefið raunhæfa möguleika á nýtingu
jarðhita.3
Svokallað flóðset sem myndast þegar vatn flæðir yfir land þegar klakastíflur verða í ám í langvarandi
frostum og asahlákum. Í Villingaholtshreppi er það helst að finna meðfram Þjórsá neðan við Egilsstaði.
Áreyrar eru víða við Þjórsá frá því á móts við Villingaholt og niður að Ósi. Nokkuð hefur dregið úr
áreyrarmyndun með tilkomu miðlunar og jöfnunar á rennsli Þjórsár.

2.4.3 Jarðhiti og nýting hans
Líklegast þykir að jarðhiti í Villingaholtshreppi tengist jarðskjálftasprungum. Borholur sem boraðar hafa
verið hafa gjarnan verið settar niður með hliðsjón af sprungum sem gefist hefur vel og eru sprungurnar
virkar og haldast lekar í bergrunni sem annars er allþéttur eftir að kemur nokkur hundruð metra niður.

Mynd 2.5. Jarðfræðikort af Villingaholtshreppi. (Heimild:
Náttúrufræðistofnun.)

3
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Jarðhitastigullinn í bergrunni Flóa er hægt að sjá úr 700 m djúpri borholu á Eyrarbakka og upplýsingum
úr borholum í sveitinni í kring. Á Eyrarbakka er stigullinn um 90°C. Jarðhitastigullinn er nokkuð svipaður
eftir línu frá borholunni í stefnu á Skeiðvegamót. Suðaustan þeirrar línu væri stigullinn lægri en færi
hækkandi til NV og gæti verið 120°C/km norðvestast nálægt ármótum Hvítar og Ölfusár.

2.5

GRUNNVATN OG LINDASVÆÐI

Berggrunnur á svæðinu er að stórum hluta Hreppamyndun en hún er víðast hvar lítt vatnsgeng nema á
sprungusvæðum.
Úrkoma í Flóanum er eitthvað um 1500 mm/ári. Yfirborðsrennsli er ekki mikið í Flóanum en stærsta
vatnsfallið er Hróarsholtslækur sem er á mörkum Villingaholtshrepps og Hraungerðishrepps. Nokkuð vatn
rennur líka í framræsluskurðum. Ekki hafa verið gerðar mælingar hversu mikið yfirborðsvatn rennur til
sjávar en ljóst er að það er einungis lítill hluti þess. Meiri hlutinn safnast til grunnvatns.
Stórar lindir eru á tveimur stöðum undan hraununum í norðaustanverðum Flóa. Austan við Bitru og hjá
Urriðafossi. Hjá Bitru er rennslið að jafnaði 40-50 l/s en sveiflur eru einnig í Urriðafosslindum en getur
rennslið þar numið allt að 100 l/s. Vatnsverndarsvæðum er skipt í þrjá flokka og eru þeir eftirfarandi:
1. Brunnsvæði hið næsta vatnsbólinu sjálfu. Þar er algjör friðun. Stærð þessa svæðis skal vera minnst 5
m frá vatnsbóli, en stærðargráðan 50x50 m er oft æskileg. Undir þetta flokkast öll vatnsból vatnsveitunnar
í Villingaholtshreppi.
2. Grannsvæði er sá hluti aðrennslissvæðisins sem næst liggur vatnsbólinu. Þar ber að forðast alla
aðsteðjandi mengun. Undir þetta flokkast aðrennslissvæði vatnsbóla, t.a.m. Hurðarbakslindir,
aðrennslissvæði Bitrulindar og Urriðafosslinda.
3. Fjarsvæði er hinn fjarlægari hluti aðrennslissvæðisins. Þar er mengunarhætta minni og ekki er þörf á
eins strangri vernd og gildir um grannsvæðin. Þessi svæði eru oft mjög víðfeðm, t.d. þar sem vatnstaka er
í áreyrum. Undir þetta flokkast líklegt aðrennslissvæði Bitrulindar og Urriðafosslinda upp að
hreppamörkum við Skeiðahrepp og til Hvítár. 4

2.6

4
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DÝRALÍF

Á skipulagssvæðinu liggja mestar rannsóknir á dýralífi fyrir Flóann í heild sinni og á það einkum við fuglalíf.
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Fuglar
Fuglalíf í Flóanum er afar fjölbreytt. Helstu varpfuglar eru lómur, ýmsir andfuglar eins og álft, grágæs,
rauðhöfðahönd, stokkönd, urtönd, grafönd, skúfönd, duggönd, hávella, æðarfugl og toppönd. Vaðfuglar
eins og heiðlóa, sandlóa, tjaldur stelkur, hrossagaukur, spói, jaðrakan, lóuþræll, óðinshani og hinn
sjaldgæfi þórshani. Máffuglar eins og kjói, skúmur, hettumáfur, svartbakur, silfurmáfur, sílamáfur og kría
og spörfuglar t.a.m. þúfutittlingur, maríuerla, skógarþröstur, steindepill, snjótittlingur, stari og hrafn.
Fjaran og votlendið í Flóanum hefur mikla þýðingu sem viðkomustaður fyrir farfugla vor og haust.
Merkustu fuglasvæðin í Villingaholtshreppi eru því votlendin en mikil röskun hefur verið á þeim síðustu
áratugi. Helstu fuglasvæði í Villingaholtshreppi eru Villingaholtsvatn, Hurðarbaksvatn, Egilsstaðatjörn og
votlendi austan Villingaholts.
Spendýr
Ekki liggja fyrir miklar upplýsingar um spendýr á svæðinu en eitthvað er um rottur og mýs í sveitinni,
minkur er landlægur og tófugreni eru nokkur. 5
Lax og silungur
Nokkrar veiðiár eru í Villingaholtshreppi. Helsta stangveiðiáin er Hróarsholtslækur þar sem eru bæði
bleikja og sjóbirtingur. Mikil netaveiði er í Þjórsá og veiðist mest af laxi og sjóbirtingi.

Mynd 2.6. Netaveiði í Þjórsá.

5
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2.7

NÁTTÚRUVÁ

2.8

HLUNNINDI

2.8.1

Hagnýt jarðefni
Engin heilstæð úttekt hefur verið gerð á hagnýtum jarðefnum á svæðinu. Í svæðisskipulagi Flóa 2011 er
getið um hagnýt jarðefni og að það sé helst grjót, möl og sandur í ýmsum myndum. Grjót sem fyllingarefni
undir vegi o.fl. hefur verið sótt í Þjórsárhraunið. Malarefni til undirbyggingar hefur verið sótt á nokkra staði
í Villingaholtshreppi og sandur hefur verið tekinn á svæðinu niður með Þjórsá og eru helstu gryfjurnar
neðan við Egilsstaði og Villingaholt. Gerð er grein fyrir efnistökustöðum í kafla 5.2.5.

2.9

NÁTTÚRUMINJAR

2.9.1

Friðlýst svæði
Engin friðlýst svæði skv. náttúruverndarlögum eru í Villingaholtshreppi.

2.9.2

Svæði á náttúruminjaskrá
Ekkert svæði er á náttúruminjaskrá í Villingaholtshreppi.

Hættusvæði eru svæði þar sem hætta stafar af ofviðri, skriðuföllum, snjóflóðum, jarðskjálftum eða hafís.
Samkvæmt lögum er það hlutverk Almannavarna ríkisins að skrá og gera úttekt á hættusvæðum á
landinu og framkvæma hættumat. Hingað til hefur þessi vinna nær eingöngu einskorðast við þéttbýlisstaði
á landsbyggðinni. Ljóst er að skipulagssvæðið er í hæsta áhættuflokki hvað snertir jarðskjálfta en
stórskjálftar hafa riðið yfir Suðurlandsbeltið á 50-100 ára fresti.
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3.0 ÍBÚAR, ATVINNA OG BYGGÐ
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3.1 INNGANGUR

Eftirfarandi umfjöllun um mannfjölda byggir á opinberum gögnum frá Hagstofunni og Byggðastofnun og
ná til áranna 1971-2004.

3.2 ÍBÚAÞRÓUN, ALDURSDREIFING OG ÍBÚASPÁR

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Flóahreppur

Villingaholtshreppur

Mynd 3.1. Íbúaþróun í Flóahreppi og hlutfall fyrrum Villingaholtshrepps 1999-2008. (Heimild: Hagstofa Íslands)

Íbúaspá fyrir Flóahrepp 2006-2018
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Fjöldi

Á síðustu 10 árum hefur íbúum í Flóahreppi verið að fjölga með nokkrum undantekningum. Frá 1999 til
2008 hefur íbúum í þeim hreppum sem mynda sveitarfélagið Flóahrepp fjölgað úr 492 í 581 íbúa. Hlutfall
íbúa í fyrrum Villingaholtshreppi hefur verið á bilinu 35-38% af heildaríbúafjölda á þessu tímabili. Miðað
við það þá ættu íbúafjöldi í fyrrum Villingaholtshreppi vera um 200-210 árið 2008.

600

Fólksfjölgun má rekja til fólksflutninga til svæðisins á síðustu áratugum. Samkvæmt tölum Hagstofunnar
voru á tímabilinu 1999-2008 aðfluttir umfram brottflutta 61 og er þá miðað við innanlandsflutninga. Þetta
eru um 6 að meðaltali á ári.
Íbúafjöldi í Flóahreppi 1. desember 2006 var 525 (þar af 185 í fyrrum Villingaholtshreppi). Á skipulagstímabilinu er gert ráð fyrir að fjölgun íbúa verði á bilinu 1-3%, sem er í samræmi við þróun sl. 10 ára
(2%). Miðað við 1% árlega fjölgun verða íbúar sveitarfélagsins um 600 í lok skipulagstímans árið 2017.
Vænta má að fjölgun í Flóahreppi verði þó mun meiri á komandi árum eða allt að 5%, þar sem fólk er
farið að sækja í meira mæli út fyrir höfuðborgarsvæðið en líta má á Flóann sem hluta af stærra
vaxtarsvæði sem nær allt til höfuðborgarsvæðisins. Hvernig dreifingin mun verða í fyrrum
Villingaholtshrepp er ómögulegt að spá um enda um hluta af stærra húsnæðis og atvinnusvæðis að
ræða. Miðað við 3-5% fjölgun íbúa þá verður íbúafjöldi í Villingaholtshreppi kominn í tæp 760-980 í lok
skipulagstímans.
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1% fjölgun

Aldursskipting íbúa í sveitarfélaginu kemur fram á mynd hér að neðan. Aldursdreifing íbúa í
Villingaholtshreppi er að 52% íbúa eru karlar og 48% konur. Greinilegt er að aldurshópurinn 30-34 og 3539 ára eru mun fámennari en á landsvísu. Aldurshóparnir frá 0-29 eru í flestum tilfellum stærri en á
landsvísu þannig að samfélagið er ekki að eldast.

5% fjölgun

Mynd 3.2. Íbúaspá fyrir Flóahrepp.
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Aldur

3.2.1 Atvinnumál
Atvinna í Villingaholtshreppi er einkum kúabúskapur, sem er stundaður á töluvert mörgum bæjum. Einnig
eru kjúklingabú og sauðfjárbúskapur. Nokkuð er um að íbúar í hreppnum sæki vinnu út fyrir hreppinn sem
mun væntanlega aukast með batnandi samgöngum. Svo er Flóaskóli, sameinaður skóli Þingborgarskóla,
Villingaholtsskóla og Gaulverjabæjarskóla, starfræktur í Villingaholtshreppi þar sem eru um 4,7
stöðugildi.6 Einnig má nefna aukna þjónustu við ferðamenn.

Aldursskipting
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Tekjur
Heildartekjur á hvern íbúa í Villingaholtshreppi námu 339.803 kr. fyrir árið 2004 sem er sambærilegt við
nálæg sveitarfélög7.
Ferðaþjónusta í Villingaholtshreppi
Þjónustukjarni með tjaldstæði og félagsheimili er í Þjórsárveri. Afþreying á svæðinu er af ýmsu tagi. Ber
að nefna Villingaholtskirkju, Orrustudal og Ásaveg sem er forn þjóðleið. Upplýsingamiðstöð er rekin í
Þjórsárveri. Hestaleiga er á Egilsstöðum 1.

Flóahreppur karlar

konur

3.2.2 Skógrækt
Skógrækt á vegum Suðurlandslandsskóga er ný grein í landbúnaði á svæðinu. Markmiðið með
Suðurlandsskógum er að gefa sem flestum tækifæri á að taka þátt í fjölnytjaskógrækt og stuðla þannig að
þróun og viðhaldi byggðar á svæðinu jafnframt því að græða og bæta landið og byggja nýja
náttúruauðlind fyrir komandi kynslóðir. Með fjölnytjaskógrækt er átt við hvers konar skógrækt sem gefur
af sér fjölbreyttar nytjar eins og við, ber og sveppi, skjól og útivist, landslagsfegurð o.fl. Verkefnið skiptist í
þrjá meginþætti; timburskógrækt, skjólbeltarækt og landbótaskógrækt.8 Í töflu hér að neðan kemur fram
hvaða bændur það eru sem taka þátt í Suðurlandsskógum.

Ísland karlar

Mynd 3.3. Aldursskipting í Flóahreppi og á Íslandi árið 2008.
(Heimild: Hagstofa Íslands)

Heiti jarðar
Ósavatn
Kampholt
Neistastaðir
Hnaus

Stærð (ha)
27 ha
72 ha
45 ha
38 ha

Tafla 1. Bæir í Villingaholtshreppi sem voru þátttakendur í Suðurlandsskógaverkefninu árið 2006. (Heimild: Suðurlandsskógar 2006)

6

Árbók sveitarfélaga 2005
sama
8
Vefsíða Suðurlandsskóga, http//www.sudskogur.is, 15.11.2004
7
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Gróskumikill skógarlundur er í Skagaási. Skógræktarfélag Villingaholtshrepps var stofnað 8. apríl 1951.
Félagið fékk úthlutað landspildu í eigu hreppsins í svonefndum Skagaási og var fyrstu plöntunum plantað
þar árið 1952. Á næstu árum var plantað í Skagaási og víðar í sveitinni hátt í 20.000 plöntum, að stórum
hluta skógarfuru og birki, en einnig sitkagreni o.fl. tegundum. Árið 1960 lagðist starfsemi félagsins niður
þar til það var endurvakið í apríl 1987. Á árunum 1978-1987 var Kvenfélag Villingaholtshrepps aðili að
Skógræktarfélagi Árnesinga og var nokkuð plantað á þeim tíma, bæði í Skagaási og við bæi. Frá 1987
hefur verið gróðursett töluvert og er vöxtur góður og afföll lítil sem þakka má betri skógarplöntum og
hentugri kvæmum. Árið 1998 var full gróðursett í girðinguna í Skagaási og gáfu landeigendur í Breiðholti
félaginu þá 4,4 ha landspildu í framhaldi af gömlu girðingunni.

3.3
Nemendaspá fyrir Villingaholtshrepp 2006-2018
140
120

Fjöldi

100
80
60

OPINBER ÞJÓNUSTA OG SAMSTARF SVEITARFÉLAGA
3.3.1 Stjórnsýsla
Miðstöð stjórnsýslu fyrir Flóahrepp er í Þingborg. Samvinna er á milli Flóahrepps og nágrannasveitarfélaga á mörgum sviðum. Byggðasamlögum hefur heldur farið fjölgandi á síðustu árum og þróunin hefur
verið í átt til stækkunar. Flóahreppur er aðili að mögum byggðasamlögum á Suðurlandi, en þau helstu
eru: Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands,
Skólaskrifstofa Suðurlands, Sorpstöð Suðurlands, Tónlistarskóli Árnessýslu, Héraðsskjalasafn
Árnessýslu, Listasafn Árnessýslu og Brunavarnir Árnessýslu. Ennfremur er sameiginlegur skipulags- og
byggingarfulltrúi með sveitarfélögum í Uppsveitum Árnessýslu.
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3% fjölgun

1% fjölgun

3.3.2 Grunnskólar og leikskólar
Í Þjórsárveri er Flóaskóli sem grunnskóli með bekkjardeildir frá 1-7 bekk og var fjöldi nemenda um 60
veturinn 2005-2006. Flóaskóli er í húsnæði Villingaholtsskóla og var stækkaður við sameiningu skólanna í
Flóa. Samkvæmt nemendaspá mun nemendum fjölga um 9-31 miðað við 1-3 % fjölgun íbúa.
Leikskólinn Krakkaborg er rekinn í grunnskólahúsnæði í Þingborg. Þriggja deilda leikskóli með 40 börn í
vistun á aldrinum 9 mnd til 6.ára.
3.3.3

Sjúkraflutningar, almannavarnir og brunavarnir
Á Selfossi er aðsetur sýslumanns sem þjónar Flóahreppi. Brunavarnir eru í samstarfi við nágrannasveitarfélög og er slökkvistöð á Selfossi. Með aukinni sumarhúsabyggð og fjölgun ferðamanna er brýnt að
auka bruna- og slysavarnir á svæðinu.

3.3.4

Heilbrigðisstofnanir og íbúðir aldraðra
Sjúkrahús Suðurlands á Selfossi þjónar öllu Suðurlandi. Heilsugæslustöð Selfoss sem er svonefnd H2
stöð (2 læknar) þjónar öllu Flóasvæðinu og veitir hún ýmsa sérfræðiþjónustu fyrir nágrannabyggðarlögin.
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3.3.5

Sorpstöð Suðurlands
Villingaholtshreppur er aðili að Sorpstöð Suðurlands sem er byggðasamlag flestra sveitarfélaga á
Suðurlandi. Urðun úrgangs fer fram í landi Kirkjuferjuhjáleigu í Ölfusi. Gámastaðir eru við Félagslund og
Heiðargerði.

3.4

SAMGÖNGUR

3.4.1

Vegir
Þjóðvegur 1 liggur í gegnum norðanverðan Villingaholtshrepp og Skeiða- og Hrunamannavegur liggur
einnig um stuttan hluta í gegnum sveitarfélagið, en þetta eru einu stofnvegirnir í Villingaholtshreppi.
Vegakerfið er samtals um 60 km eins og fram kemur í töflu hér að neðan:
Vegir (nr.)

Vegflokkur

Lengd í km

Hlutfall

Þjóðvegur 1; Skeiða- og
Hrunamannavegur (30)
Urriðafossvegur (302)
Villingaholtsvegur (305)
Hamarsvegur (308)
Kolholtsvegur (309)
Önundarholtsvegur (311)
Heimreiðar

Stofnvegur

3

5%

Tengivegir

39

65%

Safnvegir

18

30%

Samtals

60

100%

Tafla 2. Helstu vegir í Villingaholtshreppi. (Heimild: Vegagerðin)
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Stofnvegir í Villingaholtshreppi eru um 5% af vegakerfi hreppsins, en tengivegir eru 65% af heildarvegakerfinu. Aðrir vegir eru heimreiðar að einstökum bæjum. Vegir með bundnu slitalagi eru samtals 14
km, en það eru stofnvegirnir og hluti af Villingaholtsvegi. Samtals um 28% af heildarvegakerfi
Villingaholtshrepps eru með bundnu slitlagi sbr. töflu að neðan.
Vegflokkur

Heildarlengd

Malbikaðir vegir

Malarvegir

km

km

%

km

%

Stofnvegir

3

3

5

0

0

Tengivegir

39

9

15

30

50

Safnvegir

18

0

0

18

30

Summa/meðaltal

60

12

20

48

80

Tafla 3. Yfirborð vega í Villingaholtshreppi. (Heimild: Vegagerðin)

Umferð um Villingaholtshrepp hefur aukist jafnt og þétt undanfarið. Umferð um Skeiðaveg, þar sem
talningar fara fram á vegum Vegagerðarinnar, hefur aukist um 21% yfir árið. Búast má við að með aukinni, íbúðarbyggð, sumarhúsabyggð og ferðaþjónustu að umferð eigi eftir að aukast mun meira á komandi
árum.
Hringvegur, Skeiðavegur (30)
ÁR
2000
2006

SDU
3629
4378

SDU: Sumardagsumferð, meðalumferð
á dag yfir sumartímann, júníseptember.

VDU
1767
2232
VDU: Vetrardagsumferð, meðalumferð
á dag yfir vetrartímann,
desember-mars.

ÁDU
2641
3203
ÁDU: Árdagsumferð,
meðalumferð á dag yfir
árið.

Tafla 4. Umferð í Villingaholtshreppi 2000-2004. (Heimild: Vegagerðin)

3.4.2
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Veitur
Vatnsveita Villingaholtshrepps tekur vatn úr Ruddakrókslind, sem sprettur upp í skurði vestur undir
landamerkjum í landi Þingadals. Rafmagnsveitur Ríkisins hafa annast smásöludreifingu á rafmagni í Flóa
frá aðveitustöðum á Selfossi og við Stóra-Hraun á Eyrarbakka. RARIK kaupir rafmagn fyrir Flóasvæðið
sem fengið er frá Ljósafossvirkjun og flytur til Selfoss með Ljósafosslínu (66 kV).
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3.5

FORNMINJAR

Þjóðminjalög nr. 107/2001 kveða á um að allar fornleifar 100 ára og eldri séu friðaðar sbr. 9. gr. laganna.
Til fornleifa teljast hvers kyns leifar fornra mannvirkja og annarra staðbundinna minja sem menn hafa gert
eða mannaverk eru á, svo sem:
a. búsetulandslag, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt tilheyrandi mannvirkjum og öskuhaugum, húsaleifar hvers kyns, svo sem kirkna, bænhúsa, klaustra og búða, leifar af verbúðum, naustum,
verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum.
b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri.
c. gömul tún- og akurgerði, áveitumannvirki og leifar eftir veiðar til sjávar og sveita.
d. gamlir vegir, stíflur, brýr, vöð, varir, hafnir og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og vitar og
önnur vega- og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra.
e. virki og skansar og önnur varnarmannvirki.
f. gamlir þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og
kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð.
g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af mannavöldum í hellum eða skútum, á klettum, klöppum
eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum.
h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið.
i. skipsflök eða hlutar úr þeim.
Í Villingaholtshreppi eru eftirfarandi staðir friðlýstir samkvæmt þjóðminjalögum: 9
Hróarsholt. Rústaleifar Hróarslækjar. Þær eru í uppblæstri á suðurbakka Hróarslækjar, gegnt Læk í Hraungerðishreppi. Sbr. Árb. 1905: 20-21. Skjal undirritað af MÞ 05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.
Kampholt. Hellar þrír, hver hjá öðrum, fyrir norðan túnið og enn nokkrir suðvestur í túninu í rana þeim sem er
fyrir vestan bæinn. Skjal undirritað af MÞ 05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.
Kolsholt 1. Hellir manngjörður, austan í holti því, sem er fyrir austan túnið. 2. Leifar af helli fornum,
manngerðum, er kallast Dimmi-hellir; er hann að sumu leyti hruninn og bergloft tvö eftir, en að sumu leyti
luktur. Skjal undirritað af MÞ 05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.
Kolsholtshellir. Hellir manngjörður norður frá bænum, í hól í túninu. Skjal undirritað af MÞ 05.05.1927.
Þinglýst 07.09.1927.
Skálmholt. Dælaréttir hinar fornu. Skjal undirritað af ÞM 25.02.1975. Þinglýst 16.06.1977.
Urriðafoss. 1. Fornt mannvirki úr grjóti og varða á, nefnd Virkisvarða, á norðausturhorni hæðar, sem kallast
Fossvirki, fyrir vestan Fosslæk, gegnt bænum. 2. Garðlag fornt, er liggur suður 3eftir allri brún Fossvirkis, frá
Virkisvörðu, hverfur fyrir sunnan Virkisendann, en kemur aftur í ljós á móaholti fyrir sunnan lægð þá, er Leynir
heitir og heldur þaðan sömu stefnu til Þjórsár. 3. Rústabunga austan í Virkisbrekkunni. Sbr. Árb. 1900: 29-31.
Skjal undirritað af MÞ 05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.

9
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Fornleifanefnd-Þjóðminjasafn Íslands 1990. Fornleifaskrá, skrá um friðlýstar fornleifar.
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Önundarholt. Önundarleiði, svo nefnt og svipaðar þúfur umhverfis, á móabrún við mýri fyrir norðaustan túnið.
Sbr. Árb. 1882: 55; Árb. 1905: 23. Skjal undirritað af MÞ 05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.

Húsfriðun
Í II. Kafla um húsafriðun nr. 104/2001 er kveðið á um friðun húsa og annarra mannvirkja og skipulag
húsafriðunar. Ákvæðin eru í öllum meginatriðum samhljóða ákvæðum eldri þjóðminjalaga sem miðað
hefur verið við við friðlýsingu húsa á skipulagssvæðinu. Í Villingaholtshreppi falla eftirtalin hús undir
ákvæði laga um húsfriðun:10
Villingaholtskirkja. Timburhús reist 1911.
Friðuð 1. janúar 1990 samkvæmt aldursákvæði 1. mgr. 36. gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989.

10
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Heimasíða húsafriðunarnefndar ríkisins, http://hfrn.is/html/fridud_hus/sudurland.htm, 7.12.2004
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4.

HLUTI B – SAMANTEKT

4.1

TILGANGUR UMHVERFISMATS
Megintilgangur umhverfisskýrslu aðalskipulags er að framfylgja þeim lögum og reglugerðum sem gilda en
þau eru: Lög um mat á umhverfisáhrifum skipulagsáætlana 105/2006 og skipulags- og byggingarlög
73/1997 en samkvæmt 5. mgr. 9. gr. skipulags- og byggingarlaga skal leggja mat á umhverfisáhrif einstakra markmiða og ráðgerðra framkvæmda í skipulagsáætlunum. Samkvæmt skipulags- og
byggingarlögum ber að gera grein fyrir umhverfisáhrifum aðalskipulags og einstakra stefnumiða
aðalskipulags, m.a. með samanburði þeirra kosta sem til greina koma.
Í vinnu við mat á umhverfisáhrifum skipulagstillögunnar skal í fyrstu ákveða umfang og áherslur matsins.
Horfa skal á hvaða stefnumið það eru sem vert þykir að meta m.t.t. til umhverfisáhrifa en þá eru þau atriði
tekin sem talin hafa mest áhrif á umhverfið eða önnur stefnumið þar sem óbein áhrif eða samlegðaráhrif
með öðrum stefnumiðum geta haft veruleg áhrif á umhverfið.
Ákveða þarf hvaða umhverfisþættir eru notaðir og var leiðbeiningarskjal Skipulagsstofnunar (Leiðbeiningar um umhverfismat áætlana heildardrög 2) haft til hliðsjónar um val á umhverfisþáttum sem og
hvaða viðmið voru lögð til grundvallar á umhverfismati skipulagsáætlunarinnar. Einnig var stuðst við
samantekt Skipulagsstofnunar um viðmið/umhverfisverndarmarkmið en þar eru sett fram umhverfisviðmið
sem lögð skulu til grundvallar í matinu.
Þegar lagt hefur verið mat á umhverfisáhrif skipulagstillögunnar getur verið tilefni til að endurskoða
stefnuna, leiði umhverfismatið í ljós óæskileg umhverfisáhrif tiltekinna stefnumiða.
Matslýsing með fyrstu drögum að aðalskipulagi þar sem kynnt var hvernig fyrirhugað væri að standa að
umhverfismati aðalskipulags Villingaholtshrepps, var kynnt fyrir stýrihópi um aðalskipulag fyrrum
Villingaholtshrepps í Flóahreppi þann 19. mars 2007, fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd þann 26. mars
2007.
Áríðandi er að mat á umhverfisáhrifum skipulagstillögunnar fari fram á vinnslustigi skipulagsgerðar og
áhrifin metin áður en ákvörðun um tillögur er tekin. Með þeim hætti er tryggt að teikið sé tillit til
umhverfissjónarmiða við stefnumörkun í aðalskipulagi. Umhverfismat skipulagstillögunnar getur eingöngu
þjónað sem aðdragandi að mati á umhverfisáhrifum framkvæmda, en getur ekki komið í stað þess.
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4.2

AÐFERÐIR OG FRAMSETNING UMHVERFISMATSSKÝRSLU
Umfang umhverfismats
Í umhverfisskýrslu eru metin áhrif nokkurra markmiða aðalskipulags fyrrum Villingaholtshrepps 20062018. Einstök markmið voru valin með tilliti til þess hvar gert er ráð fyrir mestum vexti í sveitarfélaginu og
þar með hvar búast má við mestum áhrifum á umhverfið. Markmiðin eru eftirfarandi:
1. Stefnumið fyrir íbúðarsvæði.
2. Stefnumið fyrir svæði fyrir frístundabyggð.
3. Stefnumið fyrir verndarsvæði og náttúruvá.
Ekki þykir ástæða til að gera sérstakt mat á markmiðum aðalskipulags þar sem eina iðnaðarsvæðið sem
getur haft neikvæð áhrif í för með sér er Urriðafossvirkjun. Sú framkvæmd hefur þegar farið í mat á
umhverfisáhrifum þar sem lýst hefur verið í mjög ítarlegu máli áhrifum þeirrar framkvæmdar á umhverfið. Í
stað matsins þá verður rakinn úrskurður Skipulagsstofnunar frá 19. ágúst 2003 þar sem fallist var á
framkvæmdina með skilyrðum.
Umhverfisþættir
Með hugtakinu umhverfisþáttur er átt við tiltekna þætti, s.s. gróðurfar eða landslag, sem sjónum er beint
að við umhverfismat aðalskipulagstillögu og taldir eru geta orðið fyrir áhrifum af þeim ákvörðunum sem
teknar eru í aðalskipulaginu. Í upphafi umhverfismats þarf að ákveða hvaða umhverfisþættir verða lagðir
til grundvallar við umhverfismat aðalskipulagstillögu hverju sinni, að teknu tilliti til viðfangsefna
aðalskipulags og aðstæðna í sveitarfélaginu. Í umhverfismati er, auk áhrifa á náttúrufar, einnig litið til
áhrifa á samfélag og efnahag. Sem dæmi um þetta má taka kafla 4.3.1 en þar eru metin áhrif af
almennum stefnumiðum sveitarfélagsins hvað varðar þróun íbúðarbyggðar út frá fjórum skilgreindum
umhverfisþáttum (nánari skilgreiningu á umhverfisþáttum má sjá í viðauka):
hagrænir og félagslegir
náttúrufarslegir
heilsu- og öryggis sjónarmið
náttúru og menningarminjum
Umhverfisviðmið
Með hugtakinu umhverfisviðmið er átt við þá mælikvarða sem umhverfisáhrif stefnumiða aðalskipulagsins
eru borin saman við, til að geta tekið afstöðu til þess hvort viðkomandi stefnumið sé talið hafa æskileg
eða óæskileg áhrif, veruleg eða óveruleg. Í upphafi umhverfismats þarf að taka saman hvar fyrir liggur
stefna stjórnvalda um viðkomandi málaflokka sem leggja ber til grundvallar umhverfismatinu sem
umhverfisviðmið. Í viðauka er að finna nánari útskýringar á einstökum viðmiðum sem lögð voru til
grundvallar í matinu.
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Stefna

Umhverfisviðmið

Lög

Lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006
Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 með seinni breytingum.
Lög um náttúruvernd nr. 44/1999 með seinni breytingum.
Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 með seinni breytingum.
Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 með seinni breytingum.
Þjóðminjalög nr. 107/2001
Lög um landgræðslu nr. 17/1965 með seinni breytingum.
Skipulagsreglugerð nr. 400/1998
Reglugerð um hávaða nr. 933/1999.
Reglugerð um loftgæði nr. 787/1999.
Reglugerð um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999.
Svæðisskipulag í Flóa 2011
Náttúruminjaskrá
Náttúruverndaráætlun 2004-2008
Válistar Náttúrufræðistofnunar Íslands
Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Stefnumörkun til
2020.
Greining á áhrifum með gátlistum og rýni ýmissa skipulagsgagna.
Leiðbeiningar skipulagsstofnunar um umhverfismat áætlana og flokkun
umhverfisþátta.
Alþjóðasamþykkt um fuglavernd.
Ramsarsamningur um votlendi.
Bernarsamningur um villtar plöntur og dýr.
Samingur um líffræðilega fjölbreytni.

Reglugerðir

Skipulagsáætlun
Önnur stefnuskjöl
stjórnvalda

Annað

Tafla 5. Umhverfisviðmið sem höfð verða til hliðsjónar við gerð umhverfisskýrslu.

Við greiningu á einkennum og vægi hugsanlegra umhverfisáhrifa er notast við þau hugtök sem skilgreind
eru í leiðbeiningum Skipulagsstofnunar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi áhrifa. Við
matið verður notast við þær skilgreiningar á vægi áhrifa sem fram kemur í töflu hér aftar. Hafa ber í huga
nákvæmni áætlunarinnar þegar framkvæmt er mat á vægi áhrifa.
Hvernig hefur verið unnið að umhverfismati aðalskipulagsins
Umhverfismatið hefur verið unnið af Landmótun í samráði við Flóahrepp. Stuðst var við leiðbeiningar
Skipulagsstofnunar um gerð aðalskipulagsins. (Einkenni og vægi umhverfisáhrifa, drög 30/6 2005,
Flokkun umhverfisþátta, drög 30/6 2005, Viðmið umhverfisáhrifa, drög 30/6 2005, Dæmi um framsetningu
í matskýrslu, drög 30/6 2005, Leiðbeiningar um umhverfismat áætlana, - drög, júlí 2006).
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Framsetning umhverfismats aðalskipulags Villingaholtshrepps
Við mat á áhrifum stefnumiða er notað eftirfarandi vægi umhverfisáhrifa:
++
+
0
-?

Stefna aðalskipulags hefur veruleg jákvæð áhrif
Stefna aðalskipulags hefur talsverð jákvæð áhrif
Stefna aðalskipulags hefur óveruleg áhrif
Stefna aðalskipulags hefur talsverð neikvæð áhrif
Stefna aðalskipulags hefur veruleg neikvæð áhrif
Stefna aðalskipulags hefur óviss áhrif

Umhverfismatið er sett fram í venslatöflum þar sem stefnumiðin eru metin m.t.t. til umhverfisþátta og svo
er útskýring á niðurstöðunum í texta.
Einstök stefnumið (markmið) voru valin með tilliti til þess hvar gert er ráð fyrir mestum vexti í sveitarfélaginu og þar með hvar búast má við mestum áhrifum á umhverfið. Bornir eru saman mismunandi kostir
þar sem það á við. Samanburður á valkostum er tekinn fyrir þar sem þess þótti þörf og aðrir valkostir en
núllkostur komu til greina. Í kafla 4.3 er fjallað um helstu umhverfisáhrif einstakra stefnumiða sem
aðalskipulag Villingaholtshrepps felur í sér:
1.
2.
3.
4.

Stefnumið fyrir íbúðarsvæði.
Stefnumið fyrir iðnaðarsvæði.
Stefnumið fyrir svæði fyrir frístundabyggð.
Stefnumið fyrir verndarsvæði og náttúruvá.

4.3

UMHVERFISMAT SKIPULAGSÁÆTLUNAR

4.3.1

Stefnumið fyrir íbúðarsvæði
Í aðalskipulagi fyrir fyrrum Villingaholtshrepp eru eftirfarandi markmið sett fram um íbúðarbyggð:
Stefnt er að því að góð landbúnaðarsvæði verði nýtt áfram til landbúnaðar.
Stuðlað verði að hagkvæmri þróun íbúðarbyggðar á rúmum lóðum (smábýlum) í dreifbýli.
Íbúðarbyggð skal vera sem mest á samfelldum svæðum þannig að vegir og veitur nýtist sem
best.
Engan þéttbýliskjarna er að finna í fyrrum Villingaholtshreppi en vísir að þéttbýli er í Flóahreppi við
Laugardæli þar sem búa u.þ.b. 30 íbúar og er staðsett austan við Selfoss. Markmið (stefnumið) snúast
fyrst og fremst um framtíðaríbúðarbyggð með áherslu á að viðhalda núverandi yfirbragði dreifbýlis með
lágt nýtingarhlutfall. Gert er ráð fyrir 8 svæðum fyrir íbúðarbyggð þar sem lóðir eiga að vera stórar (smá-
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býli) og tengsl við náttúruna eru höfð í fyrirrúmi. Í öllum Flóahreppi er gert ráð fyrir um 12 svæðum fyrir
íbúðarbyggð. Við Laugardæli og Þingborg (fyrrum Hraungerðishreppur) og við Brandshús og 2 svæði við
Eystri-Hellur (fyrrum Gaulverjabæjarhreppi). Alls er gert ráð fyrir um 538 íbúðum í öllum Flóahreppi og sé
miðað við 2,7 íbúa/íbúð þá rúma þessi svæði um 1.400 íbúa, þar af eru 141 íbúð í fyrrum
Villingaholtshreppi. Gert er ráð fyrir að þétting íbúðarbyggðar verið mest við Laugardæli, sem liggja næst
Selfossi. Ef miðað er við 5% árlega fjölgun íbúa á svæðinu verður íbúafjöldi í Flóahreppi um 970 árið
2016. Miðað við það er þörf fyrir um 165 íbúðir á skipulagstímanum eða um 14 íbúðir á ári. Þar sem
einhverjar íbúðir verða aflagðar á skipulagstímabilinu og eðlilegt er að eitthvert umframframboð sé af
íbúðarlóðum þá er framboð af lóðum í Flóahreppi vel yfir áætlaðri þörf.

Umhverfisþættir
Íbúðarbyggð í dreifbýli
(sjá kafla 5.2.1)

Almenn stefnumið

Hagrænir og
félagslegir

Náttúrufarslegir

Heilsa og
öryggi
Undirþættir

Efnahagur og
atvinnulíf,
íbúaþróun,
félagslegt
umhverfi, byggð
og efnisleg
verðmæti.

Landslag, jarðmyndanir, líf í vatni,
og landi, grunnvatn
og strandsvæði.

++

0

Heilsufar íbúa,
samfélagslegt
öryggi,
umferðaröryggi
og náttúrvá.

0

-

Náttúru- og
menningaminjar
Friðlýstar fornleifar,
hverfisvernd fyrir
náttúru- og
söguminjar.

?

Mynd 4.1. Íbúðar- og frístundabyggð í Flóahreppi.
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Aukið framboð á svæðum fyrir íbúðarbyggð er talið hafa verulega jákvæð áhrif á hagræna og félagslega
þætti. Þeir þættir sem stefnumiðin hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á lúta fyrst og fremst að íbúaþróun,
samfélagsgerð, aðgengi að þjónustu og ásýnd íbúðarbyggðar. Sú stefna sem sett er fram í aðalskipulagi
fyrrum Villingaholtshrepps 2006-2018 er líkleg til að stuðla að íbúafjölgun á skipulagstímabilinu. Erfitt er
að spá fyrir um hversu ör íbúafjölgunin verður í fyrrum Villingaholtshreppi og hvernig hlutfall íbúa mun
dreifast innan þess svæðis sem nú myndar Flóahrepp. Miðað við þróun sl. 10 ára hefur hlutfall íbúa í
fyrrum Villingaholtshreppi verið um 35-38% af íbúum Flóahrepps. Gera má því ráð fyrir að það hlutfall
breytist lítið (sbr. kafla 3.2.). Gera má ráð fyrir að aldurssamsetning gæti breyst þar sem yngra fólk leitar í
ríkara mæli út fyrir höfuðborgarsvæðið vegna hækkandi fasteigna- og lóðaverðs. Með bættum
samgöngum er Flóahreppur orðinn hluti af stærra atvinnusvæði sem nær allt til Höfuðborgarsvæðisins.
Uppbygging og líklegur aðflutningur íbúa veldur aukinni eftirspurn eftir opinberri þjónustu, s.s. félagsþjónustu, þjónustu leikskóla, grunnskóla, tónlistarskóla, heilsugæslu og öldrunarþjónustu. Samkvæmt spá
aðalskipulagsins er gert ráð fyrir fjölgun skólabarna sem kallar á áframhaldandi uppbyggingu skólahúsnæðis í Flóahreppi en Flóaskóli er staðsettur við Þjórsárver.

Mynd 4.2. Gróðurfar í Villingaholtshreppi. Votlendi merkt með
gulu.

4.3.2

Landmótun sf

Áhrif á náttúrufarslega þætti eru talin vera óveruleg, en einna helst gætir sjónrænna áhrif á landslag
vegna aukinnar uppbyggingar á svæðinu. Svæði sem ætluð eru undir íbúðarbyggð eru í flestum tilfellum
melar eða beitarland og stefnan er að skerða sem minnst land sem hefur verndargildi vegna náttúrufars
t.a.m. votlendi. Svæði Í3 er eina svæðið þar sem nokkuð er um votlendi (sjá mynd 4.2) sem er í landi
Vatnsenda. Ekki er þó um samfellt votlendissvæði að ræða. Þegar einstök svæði verða deiliskipulagð, og
áður en farið er í framkvæmdir, er gert ráð fyrir að gerð verði úttekt á náttúrufari svæðisins m.t.t. til
plantna og fugla á válista. Áhrif á vatnafar á svæðinu er talið vera óverulegt þar sem frágangur á fráveitu
verður í samræmi við kröfur heilbrigðisyfirvalda. Áhrif á heilsu og öryggi eru talin vera talsvert neikvæð,
en með aukinni íbúðarbyggð mun umferð aukast um svæðið og með því eykst áhætta á
umferðaróhöppum, en umferð um svæðið hefur jókst um 21% á árabilinu 2000-2006. Miðað við aukna
íbúðar- og frístundabyggð má gera ráð fyrir að aukinni umferð. Flóahreppur er á einu virkasta jarðskjálftasvæði landsins og er því viðvarandi hætta á skjálftum og skemmdum á mannvirkjum. Áhrif á
náttúru- og menningaminjar eru óljós þar sem ekki hefur verið gerð úttekt á þeim svæðum þar sem
uppbygging á að eiga sér stað, en skal sú vinna fara fram á deiliskipulagsstigi. Komi í ljós minjar skal
gæta að þeim verið ekki raskað.
Tillögur að mótvægisaðgerðum / vöktun
Til þess að draga úr mögulegu raski vegna íbúðarbyggðar og stýra frekari aðgerðum og umgengni sem
geta til lengri tíma haft áhrif á landslag er lögð áhersla á að draga úr mögulegum neikvæðum
umhverfisáhrifum á deiliskipulagsstigi varðandi tilhögun íbúðarbyggðar. Gæta skal umhverfissjónarmiða
við skipulagningu nýrra svæða fyrir íbúðarbyggð. Íbúðarbyggð skal vera sem mest á samfelldum klösum
með lágu nýtingarhlutfalli til að viðhalda yfirbragði svæðisins og tengslum við náttúrulegt umhverfi. Þess
verði gætt að uppbygging mannvirkja taki mið af náttúrufari viðkomandi svæða þannig að mikilvæg
gróðursvæði, s.s. votlendi, jarðmyndanir og vistkerfi sem njóta sérstakrar verndar skv. 37 gr. Náttúrvernd34
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arlaga, verði ekki skert við uppbyggingu svæða fyrir íbúðarbyggð. Einnig verði þess gætt við hönnun
mannvirkja að jarðrask verði í lágmarki, að landmótun falli sem best að landslagi og tekið verði tillit til
jarðskjálftahættu. Við deiliskipulag íbúðarbyggðar verði þess gætt að spilla ekki vistkerfum plantna og
fugla á válista og fara skal fram deiliskráning fornleifa.
4.3.3

Valkostir
Í aðalskipulagi fyrrum Villingaholtshrepps í Flóahreppi 2006-2018 eru áform um íbúðarbyggð á 6 svæðum
víðsvegar um sveitarfélagið. Í vinnu við aðalskipulagið hefur verið leitast við að skoða valkosti og hér
verða bornir saman þrír valkostir:
Valkostur 1. Íbúðarbyggð á stærri svæðum.
Valkostur 2. Íbúðarbyggð á minni svæðum og þéttari byggð.
Valkostur 3. Núllkostur.

Umhverfisþættir
Valkostir

Tillaga aðalskipulags um
íbúðarbyggð á 6 svæðum á
stórum lóðum
Minni svæði en þéttari
Núllkostur
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Hagrænir og
félagslegir

Náttúrufarslegir

Heilsa og
öryggi
Undirþættir

Efnahagur og
atvinnulíf,
íbúaþróun,
félagslegt
umhverfi, byggð
og efnisleg
verðmæti.

Landslag, jarðmyndanir, líf í vatni, og
landi, grunnvatn og
strandsvæði.

++

-

0

+
-

0
++

0

Náttúru- og
menningaminjar

Heilsufar íbúa,
samfélagslegt
öryggi, umferðaröryggi og
náttúrvá.

0

Friðlýstar fornleifar,
hverfisvernd fyrir
náttúru- og
söguminjar

-

0

?

-

0
0

?
?
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Stærri svæði, – helstu áhrif
Samkvæmt aðalskipulagstillögu skal íbúðarbyggð vera sem mest á samfelldum svæðum þannig að vegir
og veitur nýtist sem best. Svokölluð smábýli verði jafnan 1-5 ha. Ný íbúðarsvæði innan hverrar jarðar
verði að jafnaði ekki stærri en 50 ha. Stefnt er að þéttingu byggðar í dreifbýlinu með íbúðarbyggð á
stórum lóðum. Þess konar byggð er þrátt fyrir þéttingu mjög dreifð miðað við hefðbundið þéttbýli og mun
því yfirbragð svæðisins sem landbúnaðarhéraðs halda sér að mestu með því skilyrði að hönnun
svæðanna taki mið af því. Stærð og fjöldi smábýla getur hins vegar valdið því að æskileg þétting náist
ekki og ábati verði ekki í samræmi við kostnað vegna lagna- og gatnagerðar. Í deiliskipulagi þarf að
skilgreina eðlilega áfangaskiptingu út frá eldri byggð, svo ekki verði gengið á ósnortna náttúru frekar en
þörf krefur.
Minni svæði, – helstu áhrif
Minni svæði en þéttari hafa helst áhrif á byggðamynstrið í sveitarfélaginu. Með þéttari svæðum þá verða
til þyrpingar sem falla ekki inn í það mynstur sem fyrir er í sveitarfélaginu. Einnig er eftirspurnin eftir þess
konar lóðum í dreifbýli ekki eins mikil eins og eftir stórum lóðum. Hins vegar fer hlutfallslega minna
landssvæði undir íbúðarbyggð og þ.a.l. er stærri hluti náttúrulegra svæða sem helst ósnortinn. Áhrif á
aðra þætti eru taldir vera óverulegir.
Núllkostur, - helstu áhrif
Ríkjandi landnotkun í Villingaholtshreppi er landbúnaður. Ef stefnu sveitarfélagsins um íbúðarbyggð á 6
svæðum verður ekki framfylgt þarf að leita annarra leiða til að auka lóðaframboð. Möguleiki er að þétta
byggð á öðrum svæðum, sem mun breyta byggðamynstrinu. Markmiðið með klösum dreifðar byggðar á
nokkrum svæðum er að skerða sem minnst landbúnaðarland þar sem opin óbyggð svæði verða stórt
hlutfall af byggðinni. Þegar byggð er þéttari þá minnkar það hlutfall en á móti kemur að minna landsvæði
er tekið undir íbúðarbyggð þegar litið er á heildina.
4.3.4

Niðurstaða mats
Á heildina litið eru markmið og leiðir í aðalskipulagi fyrrum Villingaholtshrepps, sem snúa að þróun
íbúðarbyggðar líkleg til að hafa talsvert jákvæð áhrif á hagræna og félagslega þætti umhverfisins þá sér í
lagi íbúafjölda og þróun byggðar. Með fyrirhugaðri íbúðarbyggð eru skapaðar forsendur fyrir góðu
framboði á lóðum í samræmi við markmið aðalskipulags. Með auknum fjölda íbúa á svæðinu verður meiri
eftirspurn eftir félagslegri þjónustu svo sem skóla og leikskóla.
Áhrif á náttúrfarslega þætti umhverfisins eru taldir vera óverulegir þar sem þau svæði sem tekin eru undir
íbúðarbyggð eru ekki mikilvæg m.t.t. til verndunar. Um er að ræða svæði sem eru með lágt
nýtingarhlutfall og mikið af opnum svæðum og því fær náttúran að halda sér að miklu leyti. Staðbundin
áhrif verða á gróður og fuglalíf þar sem ósnortin svæði fara undir mannvirki eins og hús og vegi. Mikil
þétting byggðar í sveitarfélaginu getur haft áhrif á heildaryfirbragð og upplifun sveitarfél-
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agsins sem landbúnaðarhéraðs og því ekki talin æskileg. Helsti styrkleiki svæðisins sem búsetukosts er
yfirbragðið svæðisins og skal gæta þess að raska ekki þeirri sérstöðu með því að sýna varkárni við
skipulag og hönnun íbúðarbyggðar. Því er æskilegt að íbúðasvæðin þróist sem klasar á fremur stórum
lóðum. Með því að gera úttekt á náttúrfari og fornminjum á svæðinu við deiliskipulagningu svæðanna þá
er komið í veg fyrir að þau svæði raskist.
Áhrif á heilsu og öryggisþætti umhverfisins eru taldir talsvert neikvæðir vegna aukinnar umferðar
samhliða uppbyggingu íbúðarsvæða og svæða fyrir frístundabyggð, en viss hætta er á því að með
aukinni umferða vaxi tíðni umferðaróhappa og loft- og hávaðamengun aukist. Með hraðatakmarkandi
aðgerðum er þó hægt að draga úr þeim áhrifum. Svæðið er á Suðurlandsskjálftabeltinu og í hæsta
áhættuflokki þ.e. 0,4g. Öflugir jarðskjálftar geta því orðið á svæðinu. Vegna staðhátta og landgæða er
nær allt sveitarfélagið nýtt til byggðar og búskapar þrátt fyrir að hluti þess sé á mesta skjálftasvæði
landsins. Því verður aldrei hægt að koma algerlega í veg fyrir tjón af völdum jarðskjálfta. Meginatriði er að
byggð og mannvirkjum verði þannig fyrir komið að lágmarkshætta verði á manntjóni, auk þess sem leitast
verði við að eignatjón verði sem minnst og valdi sem minnstri röskun á daglegu lífi. Um verklagsreglur
sem miða að því að draga úr tjóni í jarðskjálftum má lesa í kafla 5.3.5 um náttúruvá.
Áhrif á náttúru- og menningaminjar eru á þessu stigi óljós þar sem ekki hefur farið fram úttekt þess efnis.
Því er gerð krafa um að þess konar úttekt verði gerð á deiliskipulagsstigi til að koma í veg fyrir að
mikilvægar minjar verði fyrir raski vegna fyrirhugaðra svæða fyrir íbúðarbyggð.

Neikvæð

Óveruleg

Jákvæð

Með tilliti til þessa mun stefnumörkun varðandi íbúðarbyggð í aðalskipulagi Villingahrepps valda talsvert
jákvæðum umhverfisáhrifum í sveitarfélaginu svo fremi að reynt verði að halda sjónrænum áhrifum
bygginga í lágmarki og að framkvæmdir við veitur, vegi og trjárækt verði í sem mestri sátt við umhverfið.
Að gætt verði að því að við framkvæmdir á svæðum fyrir íbúðarbyggð verði ekki gengið á mikilvæg
gróðursvæði, og vistkerfi og jarðmyndanir skv. 37 gr. náttúrverndarlaga haldist ósnortin.
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4.3.5

Stefnumið fyrir frístundabyggð
Frístundabyggð
(sjá kafla 5.2.7)

Almenn stefnumið

Umhverfisþættir
Hagrænir og
félagslegir

Náttúrufarslegir

Heilsa
öryggi
Undirþættir

og

Náttúruog
menningaminjar

Efnahagur og
atvinnulíf,
Íbúaþróun,
félagslegt umhverfi, byggð og
efnisleg
verðmæti.

Landslag, jarðmyndanir, líf í vatni og á
landi, grunnvatn og
strandsvæði.

Heilsufar íbúa,
samfélagslegt
öryggi, umferðaröryggi og
náttúrvá.

Friðlýstar fornleifar,
hverfisvernd fyrir
náttúru- og
söguminjar.

++

-

0

0

Frístundabyggð mun hafa nokkur áhrif á landslag og jarðmyndanir. Svæðin taka oft frekari breytingum
vegna aukinnar ræktunar trjáplantna. Lítil áhrif verða á vatnafar enda almennt gerðar strangar kröfur
varðandi frágang rotþróa. Nokkur áhrif verða á gróður vegna aukinnar ræktunar trjáplantna. Lítil sem
engin áhrif á loft- og hljóðmengun. Öll svæðin eru skilgreind á landbúnaðarsvæðum sem skerðast því
nokkuð, en um er að ræða beitarlönd, en þó ekki tún eða land sem þykir ákjósanlegt til landbúnaðarnota.
Ekki er gert ráð fyrir uppbyggingu frístundabyggða á svæðum sem teljast hafa verndargildi vegna
náttúrufars eða skv. 37 gr. náttúruverndarlaga.
Tillagan hefur jákvæð áhrif á atvinnulíf og efnahag í sveitarfélaginu, sem styður við byggingarstarfsemi og
ýmsar greinar atvinnulífs. Ferðamannastraumur mun aukast með tilkomu þeirra sem dvelja munu á
svæðinu, sem kallar á aukna þjónustu. Áhrif eru nokkur á samgöngur og öryggismál þar sem umferð
eykst með fjölgun frístundabyggða í sveitarfélaginu.
Lítil áhrif verða á náttúru- og menningaminjar enda verði þess gætt að minjum verði ekki raskað. Sum
svæðanna eru innan vatnsverndarsvæða í flokki II, en gert er ráð fyrir að vatnsvernd verði aflétt fyrir árið
2010 og því áhrifin óveruleg á grunnvatn. Mörg frístundasvæði í Flóa eru þegar í byggingu eða fullbyggð.
Alls eru 53 frístundasvæði skilgreind í Flóa. Í fyrrum Hraungerðis- og Gaulverjabæjarhreppi eru 49 svæði
og þar af eru 14 ný. Í fyrrum Villingaholtshreppi eru 25 svæði og þar af er þriðjungur ný svæði. Samlegðaráhrif eru því nokkur þar sem alls bætast við um 25 svæði í öllum Flóahreppi og þar af þriðjungur sem
eru óbyggð.
4.3.6

Landmótun sf

Tillögur að mótvægisaðgerðum / vöktun
Gæta skal umhverfissjónarmiða við skipulagningu nýrra svæða fyrir frístundabyggð. Frístundabyggð skal
vera sem mest á samfelldum svæðum innan hverrar jarðar, þannig að vegir og veitur nýtist sem best.
Þess verði gætt að uppbygging mannvirkja taki mið af náttúrufari viðkomandi svæða þannig að mikilvæg
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gróðursvæði s.s. votlendi sem og jarðmyndanir og vistkerfi sem njóta sérstakrar verndar skv. 37 gr.
náttúrverndarlaga verði ekki skert við uppbyggingu svæða fyrir frístundabyggð. Einnig verði þess gætt við
hönnun mannvirkja og að jarðvinnsla við gerð þeirra verði í lágmarki og að landslagsmótun verði í
samræmi við það landslag sem fyrir er á svæðinu. Gætt verður þess að gott landbúnaðarland fari ekki
undir.
4.3.7

Valkostir
Valkostir

Minni svæði tekin undir
frístundabyggð (<50 ha)
Stærri svæði tekin undir
frístundabyggð (>200ha)
Núllkostur

Umhverfisþættir
Hagrænir og
félagslegir

Náttúrufarslegir

Heilsa og
öryggi
Undirþættir

Náttúru- og
menningaminjar

Efnahagur og
atvinnulíf,
Íbúaþróun,
félagslegt
umhverfi, byggð
og efnisleg
verðmæti.

Landslag, jarðmyndanir, líf í vatni, og
landi, grunnvatn og
strandsvæði.

Heilsufar íbúa,
samfélagslegt
öryggi, umferðaröryggi og
náttúrvá.

+

0

0

0

?

+

-

0

0

?

-

++

0

Friðlýstar fornleifar,
hverfisvernd fyrir
náttúru- og
söguminjar.

++

Oft eru það sjónarmið um að auka verðgildi jarðarinnar þegar tekin eru frá stór svæði fyrir frístundabyggð.
Yfirleitt eru stærri svæði hagkvæmari í rekstri þar sem samtenging við veitur og aðra þjónustu er
arðbærari heldur en á minni svæðum og þar af leiðandi er þjónustustig hærra. Meiri hætta er á því að gott
landbúnaðarland verði tekið úr notkun. Tengsl við náttúruna verða minni og meiri röskun verður á
gróðurfari og dýralífi. Ásýnd af stærri svæðum er mun meiri í landslaginu. Stærri svæði eru óhagkvæmari
í rekstri þar sem dýrara er að tengjast veitum og þjónustustig verður minna. Tengsl við náttúruna er meiri
og ásýnd minni í landslaginu og minna rask á gróðri og dýralífi. Áhrif núllkosts eru í flestum tilfellum
jákvæð nema á hagræna þætti umhverfisins þar sem sveitarfélagið, landeigendur eða önnur þjónusta
verður af tekjum sem fylgja auknum ferðamannastraumi. Ef áhrif núllkosts eru skoðuð þá ber helst að
nefna að áhrif á náttúrufarslega þætti eru tvímælalaust jákvæð.
Núllkostur:
Náttúran fær að þróast áfram án inngrips. Neikvæðu áhrifin eru hagræns eðlis þar sem auknum ferðamannastraumi fylgir tekjusköpun í sveitarfélaginu.
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4.3.8

Niðurstaða mats
Niðurstaða matsins er að stefnumið fyrir frístundabyggð á eftir að hafa talsvert jákvæð áhrif í sveitarfélaginu svo fremi að reynt verði að halda sjónrænum áhrifum bygginga og aukinnar trjáræktar í lágmarki
og að framkvæmdir við veitur og vegi verði í sem mestri sátt við umhverfið. Að gætt verði að því að við
framkvæmdir á frístunabyggðasvæðum gangi ekki á mikilvæg gróðursvæði og vistkerfi og jarðmyndanir
skv. 37 gr. náttúrverndarlaga haldist ósnortin. Frekar ber að stuðla að því að minna land verði tekið undir
frístundabyggð heldur en stór. Áhrifin munu vera talsvert jákvæð á hagræna og félagslega þætti
umhverfisins með auknum fjölda ferðamanna um svæðið sem kallar á aukna þjónustu við ferðamenn og
því fleiri atvinnutækifæri. Með aukinni umferð eru auknar líkur á umferðaróhöppum sem og aukinni
mengun.

Neikvæð

4.3.9

Óveruleg

Jákvæð

Niðurstaða Skipulagsstofnunar vegna Urriðafossvirkjunar
Markmið sem sett eru fram fyrir iðnaðarsvæði eru eftirfarandi:
a. Stuðlað verði að uppbyggingu iðnaðarsvæða til að renna styrkari stoðum undir byggð á svæðinu.
b. Stuðlað verði að frekari rannsóknum á nýtingarmöguleikum jarðhita.
Gert er ráð fyrir að á skipulagstímabilinu komi til byggingar Urriðafossvirkjunar, sem flokkast undir
framkvæmdir sem tilgreindar eru í 1. viðauka í lögum um mat á umhverfiáhrifum 106/2000. Urriðafossvirkjun fór í mat á umhverfisáhrifum 2003 og var niðurstaða úrskurðar Skipulagsstofnunar frá 19.
ágúst 2003 eftirfarandi:
„Urriðafossvirkjun og virkjun Þjórsár við Núp, sem kynntar eru á sama tíma, hafa sérstöðu í samanburði við aðrar
virkjanir og virkjunarhugmyndir ofan byggðar í Þjórsá að því leyti að um er að ræða framkvæmdir í nokkuð þéttbýlu
landbúnaðarhéraði á láglendi. Áhrif þeirra eru því óhjákvæmilega af nokkuð öðrum toga en virkjana ofar í ánni.
Urriðafossvirkjun og virkjun Þjórsár við Núp eru rennslisvirkjanir með inntakslóni þar sem vatnsyfirborði er haldið
tiltölulega jöfnu en þeim fylgir ekki uppistöðulón með breytilegu vatnsborði. Áhrif eru annars eðlis hvað varðar ýmsa
umhverfisþætti en í mörgum öðrum vatnsaflsvirkjunum af sambærilegri stærð á hálendi. Þannig verður skerðing á
ræktuðu landi og landi sem nýtt er til frístundabyggðar veruleg sem og áhrif á vatnalíf. Yfirbragð áhrifasvæðis
fyrirhugaðra virkjana ber merki búsetu og röskunar t.d. vegna vega og háspennulína auk annarra mannvirkja og því
er heildarásýnd þess ekki ósnortin eða lítt snortin. Engu að síður er Þjórsá mikið vatnsfall á fyrirhuguðu áhrifasvæði
Urriðafossvirkjunar og ein vatnsmesta á landsins þrátt fyrir umfangsmiklar vatnsmiðlunarframkvæmdir með
tilheyrandi röskun á umhverfi Þjórsár og vatnafari vatnasviðs hennar ofar í ánni. Í ljósi þessa og á grundvelli þeirra
gagna sem fram hafa komið við málsmeðferð og rakin eru í 4. og 5. kafla þessa úrskurðar telur Skipulagsstofnun að
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virkjun Þjórsár við Urriðafoss samkvæmt framlögðum kostum framkvæmdaraðila muni hafa í för með sér mikla
breytingu á ásýnd og yfirbragði á allstóru svæði við Þjórsá Í matsskýrslu eru kynntir tveir kostir á útfærslu
Urriðafossvirkjunar, annars vegar um 12,5 km² lón í 51 m hæð yfir sjávarmáli og hins vegar 9,7 km² lón í 50 m h.y.s.
ásamt tilheyrandi breytingum á rennsli Þjórsár, stíflugörðum, jarðgöngum, vatnsrás, efnistöku, haugsetningu efnis,
byggingum, vegum og háspennulínum. Mannvirki verða hin sömu óháð lónshæð nema hvað stíflumannvirki á
vesturbakka Þjórsár verða umfangsminni við lægri lónshæð en ráðast þarf í umfangsmeiri breytingar á farvegi
Þjórsár ofan lóns við lægri lónshæð á um 6 km kafla í stað 3 km kafla miðað við lónshæð í 51 m h.y.s. Ásýnd
svæðisins mun því breytast við það að ráðist verður í mannvirkjagerð og telur Skipulagsstofnun að báðir kostirnir
muni hafa í för með sér neikvæð umhverfisáhrif. Áhrif mismunandi lónshæðar á ýmsa umhverfisþætti eru svipuð eða
sambærileg. Þannig verða sjónræn áhrif kostanna svipuð þegar á heildina er litið þar sem báðir kostir skerða
verulega rennsli Þjórsár neðan stíflu og ennfremur verða áhrif á útivist og ferðaþjónustu svipuð. Jafnframt verða
áhrif á jarðmyndanir, vatnafar og fugla svipuð að umfangi en þó liggur fyrir að heldur minni röskun verður á
búsvæðum mófugla við lægri lónshæð. Áhrif mismunandi lónshæðar á landnotkun, menningarminjar og gróður
verða meiri við lónshæð í 51 m hæð yfir sjó. Þannig mun um 0,3 km² ræktaðs lands skerðast við hærri lónshæð í
stað tæplega 0,2 km², fleiri fundarstaðir fornleifa verða í hættu og um 1,4 km² votlendis skerðast miðað við 1,05 km²
við lónshæð í 50 m.h.y.s. Umfang neikvæðra áhrifa fyrirhugaðra framkvæmda á vatnalíf miðað við mismunandi
lónshæðir eru óviss og ráðast af útfærslu og virkni mótvægisaðgerða að undangengnum frekari rannsóknum. Skipulagsstofnun telur að áhrif af breytingu Búrfellslínu 2 verði sambærileg fyrir báða kosti en telur að sjónræn áhrif
lagningar jarðstrengs verði minni en loftlínu. Skipulagsstofnun telur að á framkvæmdatíma sé fyrirhuguð
Urriðafossvirkjun líkleg til að hafa jákvæð áhrif á atvinnulíf í sveitarfélögum í nágrenni framkvæmdasvæðisins en að
áhrifin verði lítil þegar til lengri tíma er litið. Að mati stofnunarinnar verður óhjákvæmilega talsvert ónæði innan
áhrifasvæðis fyrirhugaðrar virkjunar á framkvæmdartíma. Skipulagsstofnun telur að í ljósi samlegðaráhrifa
Urriðafossvirkjunar við virkjun Þjórsár við Núp muni verða veruleg breyting á yfirbragði og heildarásýnd á yfir 50 km
löngu svæði frá Haga niður að ósum Þjórsár og hefur mikil áhrif á lífríki í og við Þjórsá á öllum neðri hluta
Þjórsársvæðisins frá Núpi niður fyrir Urriðafoss. Við leyfisveitingar og eftirlit mun það hvíla á sveitarstjórnum,
veiðimálastjóra, Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins að tilhögun framkvæmda verði ásættanleg og að
mótvægisaðgerðum og vöktun sem greint hefur verið frá í 4. og 5. kafla þessa úrskurðar verði fylgt eftir. Í athugasemdum almennings er bent á að bíða eigi með ákvarðanir um virkjanir á neðri hluta vatnasviðs Þjórsár þar til
niðurstaða rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma liggur fyrir. Skipulagsstofnun telur að ekki sé heimilt
að binda mat á umhverfisáhrifum eða leyfi vegna einstakra framkvæmda skilyrðum er varða niðurstöður rammaáætlunar þó æskilegt væri að slíkar niðurstöður lægju fyrir áður en ákvarðanir eru teknar um virkjanir. Það er
niðurstaða Skipulagsstofnunar að fallast á Urriðafossvirkjun með lónshæð í 50 m og 51 m h.y.s með þeim skilyrðum
sem er gerð grein fyrir í 6. kafla þessa úrskurðar. Umhverfisáhrif Urriðafossvirkjunar miðað við ofangreindar
lónshæðir verði að þeim uppfylltum ekki umtalsverð í skilningi laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.
Varðandi stöðu skipulags og leyfisveitingar bendir Skipulagsstofnun á eftirfarandi:
1. Í Aðalskipulagi Ásahrepps 2002-2014 og Aðalskipulagi Holta- og Landsveitar í Rangárþingi ytra 2002-2014, er
gert ráð fyrir Urriðafossvirkjun með lóni við Heiðartanga í 51 m hæð yfir sjávarmáli. Við staðfestingu framangreindra
aðalskipulagsáætlana var gerður sá fyrirvari að ákvörðun um virkjun við Urriðafoss verði háð samræmingu á stefnu
hlutaðeigandi sveitarfélaga. Hvorki er gert ráð fyrir virkjun í Þjórsá í Aðalskipulagi fyrrum Gnúpverjahrepps 19932013 né í fyrirliggjandi drögum að Aðalskipulag Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Vinna við aðalskipulag er ekki hafin í
Villingaholtshreppi.
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2. Gera þarf deiliskipulag af framkvæmdasvæði fyrirhugaðrar Urriðafossvirkjunar sem tekur til allra þátta
framkvæmdarinnar, þ.m.t. stöðvarhúss, línulagna, vegagerðar, efnistökusvæða og haugsvæða.
3. Framkvæmdin er háð leyfisveitingum sveitarfélaganna fjögurra samkvæmt skipulags- og byggingarlögum. Á
grundvelli gagna framkvæmdaraðila lögðum fram við athugun, umsagna, athugasemda og svara framkvæmdaraðila
er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að fyrirhuguð Urriðafossvirkjun í Þjórsá miðað við lónshæðir í 50 m h.y.s. og
51 m h.y.s. og breyting á Búrfellslínu 2 muni ekki hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif að teknu tilliti til
niðurstöðu Skipulagsstofnunar í þessum kafla úrskurðarins og þeirra skilyrða sem gerð er grein fyrir í 6. kafla þessa
úrskurðar.
Úrskurðarorð:
Í samræmi við 11. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 hefur Skipulagsstofnun farið yfir þau gögn sem
lögð voru fram samkvæmt 10. gr. sömu laga af hálfu framkvæmdaraðila við tilkynningu ásamt umsögnum,
athugasemdum og svörum framkvæmdaraðila við þeim. Með vísun til niðurstöðu Skipulagsstofnunar sem gerð er
grein fyrir í 5. kafla þessa úrskurðar er fallist á fyrirhugaða Urriðafossvirkjun miðað við lónshæðir í 50 m og 51 m
hæð yfir sjávarmáli ásamt breytingu á Búrfellslínu 2 með eftirtöldum skilyrðum:
1. Framkvæmdaraðili endurheimti votlendi á Suðurlandi sem er a.m.k. til jafns að flatarmáli og það votlendi sem
raskast eða verður fyrir áhrifum við fyrirhugaðar framkvæmdir í samráði við hlutaðeigandi landeigendur og
sveitarstjórnir. Áður en framkvæmdir hefjast skal framkvæmdaraðili bera áætlun um endurheimt votlendisins undir
Umhverfisstofnun.
2. Framkvæmdaraðili græði upp öll haugsvæði vegna breytinga á farvegi ofan lóns og móti land á haugsvæðum í
samráði Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins. Ennfremur vakti framkvæmdaraðili fyrirhuguð haugsvæði árlegs
uppdælingarefnis með tilliti til fokhættu og grípi til mótvægisaðgerða til að hindra fok frá haugsetningarsvæðum.
Bera þarf vöktunaráætlun undir Landgræðslu ríkisins.
3. Framkvæmdaraðili vakti öldurof og eyðingu gróðurs á ströndum lóns í 10 ár eftir að það verður tekið í notkun og
hafi samráð við sveitarstjórnir, Landgræðslu ríkisins og Umhverfisstofnun um mótvægisaðgerðir verði þeirra þörf.
Áður en framkvæmdir hefjast skal framkvæmdaraðili bera áætlun um vöktun undir Umhverfisstofnun og
Landgræðslu ríkisins.
4. Áður en til framkvæmda kemur þarf framkvæmdaraðili að standa fyrir þeim viðbótarrannsóknum um grunnástand
lífríkis í Þjórsá sem lagðar eru til í sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar og raktar eru í kafla 4.3.3 í þessum úrskurði. Í
ljósi niðurstaðna þessara rannsókna þarf framkvæmdaraðili að útfæra nánar og grípa til þeirra mótvægisaðgerða
sem lagðar eru til í fyrrnefndri sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar. Að loknum framkvæmdum þarf framkvæmdaraðili
að fara að þeim tillögum að vöktun sem fram koma í sérfræðiskýrslunni og koma fram í kafla 4.3.3 þessa úrskurðar.
Vöktun þarf að standa yfir í a.m.k. 10 ár frá því að starfsemi virkjunar hefst. Viðbótarrannsóknir, mótvægisaðgerðir
og vöktun verði unnin í samráði við og borin undir veiðimálastjóra.
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5. Framkvæmdaraðili fari að tillögum Fornleifaverndar ríkisins að mótvægisaðgerðum vegna áhrifa á hvern og einn
fundarstað fornleifa sem raktar eru í kafla 4.2 í þessum úrskurði.

4.3.10

Tengsl við aðrar áætlanir
Við gerð aðalskipulags Villingaholtshrepps 2006-2018, í samræmi við matsáætlun, hefur þess verið gætt
að áætlunin sé í samræmi við aðrar áætlanir sem tengjast henni. Þær áætlanir sem um ræðir eru:
a. Aðalskipulag nágrannabyggðalaga: Hér var þess gætt að aðalskipulagið væri í samræmi við
stefnumið aðalskipulags nágrannasveitarfélaganna hvað varðar þau atriði sem ná út fyrir sveitarfélagamörk og snerta t.a.m. samgöngumál og veitur. Um er að ræða aðalskipulag Ásahrepps 20022014, aðalskipulag Árborgar 2005-2025, aðalskipulag Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016 og
aðalskipulag Rangárþings ytra 2002-2014.
b. Vaxtarsamningur Suðurlands en meginverkefni vaxtarsamnings er að stuðla að uppbyggingu og
vexti klasa og tengslaneta helstu aðila á vissum kjarnasviðum.
c. Náttúruverndaráætlun Alþingis til 2008 og Náttúruminjaskrá: Í náttúruverndaráætluninni og Náttúruminjaskrá eru afmörkuð sérstök svæði m.t.t. náttúrufars og mörkuð stefna um verndun. Að mestu
leyti byggja þær á greiningu og mati sérfræðinga sem hafa rannsakað náttúrufar landsins og metið
verndargildi þess. Við stefnumörkun í aðalskipulagi Villingaholtshrepps 2006-2018 hefur verið tekið
mið af náttúruverndaráætlun Alþingis til 2008 og Náttúruminjaskrá.
d. Stefnumörkun um sjálfbæra þróun í íslensku samfélagi til 2020:
Aðalskipulag Flóahrepps 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi er í samræmi við stefnumörkun sem
sett er fram í riti Umhverfisráðuneytisins, Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi,
stefnumörkun til 2020 er í samræmi við stefnumörkun ríkistjórnarinnar um sjálfbæra þróun þar sem
ritið var lagt til grundvallar við vinnu aðalskipulagsins.

4.3.11

Heildarniðurstaða matsvinnunnar
Umhverfisáhrif aðalskipulags fyrrum Villingaholtshrepps eru þegar á heildina er litið talin vera frekar
jákvæð.
Helstu líklegu neikvæðu áhrif stefnumótunar og aðgerða í skipulagsáætluninni snúa að áhrifum á heilsuog öryggisþáttum umhverfisins. Með aukinni íbúðarbyggð og ferðaþjónustu á svæðinu eykst bílaumferð
og þyrfti því að mæta því með ákveðnum mótvægisaðgerðum, s.s. í formi bættra vega. Áhrif á
náttúrfarslega þætti eru talin vera óveruleg en breyting mun þó verða á því með aukinni íbúðarbyggð. Í
tillögunni er ekki gert ráð fyrir ráðstöfun lands sem telst hafa hátt verndargildi, s.s. vegna sérstæðs
náttúrfars eða gróðurfars, eða nýtur sérstakrar lagaverndar.
Jákvæðu áhrifin eru einna helst hagræns eðlis þar sem sveitarfélagið sér fram á auknar tekjur með auknu
lóðaframboði og fjölgunar íbúa í kjölfarið. Áhrif á aðra þætti eru í heildina séð talin vera óveruleg.
Í matsvinnunni hefur komið fram að landslag og ásýnd sveitarfélagsins komi til með breytast með aukinni
byggð en óvissa er um umfang og áþreifanleika þessara breytingar. Sveitarstjórn mun stýra uppbyggingu
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byggðar með því markmiði að viðhalda núverandi sérstöðu og upplifun sveitarfélagsins sem byggð í
miklum tengslum við náttúru og útivistarsvæði. Á deiliskipulagsstigi verður mögulegt að stýra betur útliti
byggðar frekar en á aðalskipulagsstigi. Aðalskipulagið markar hins vegar þá stefnu að vernda þessa
sérstöðu sveitarfélagsins.
Á heildina litið bendir stefnumótun aðalskipulags til þess að staða fyrrum Villingaholtshrepps sem
búsetukosts muni styrkjast í framtíðinni. Hér er fyrst og fremst horft á framtíðarmöguleika sem geta
skapast í atvinnulífi, styrkingu samfélagsþjónustu og bættri aðstöðu fyrir félagslíf og menningarstarfsemi
samfara auknum íbúafjölda. Einnig má nefna fjölbreytta og vel aðgengilega útivistarmöguleika. Til þess
að viðhalda og vernda náttúrufar í sveitarfélaginu hafa svæði verið afmörkuð sem hverfisvernduð svæði,
hvort sem það er vegna sérstæðra náttúruminja eða menningarminja.
Í heildarniðurstöðu matsvinnu vegur þyngst fjöldi líklegra jákvæðra umhverfisáhrifa og að möguleg
neikvæð umhverfisáhrif eru á afmörkuðum svæðum sem kunna að hafa nokkuð sérstakt gildi m.t.t
náttúrufars en falla ekki undir verndarsvæði.
Í heild sinni er talið ólíklegt að náttúrufar, landslag, ásýnd og upplifun sveitarfélagsins komi til með að
breytast verulega. Það er því niðurstaða matsvinnu að aðalskipulag fyrrum Villingaholtshrepps í
Flóahreppi 2006–2018 sé ekki líklegt til að valda verulegum neikvæðum umhverfisáhrifum.

4.4

AFGREIÐSLA UMHVERFISSKÝRSLU EFTIR AUGLÝSINGU
Alls bárust 215 athugasemdir við aðalskipulagstillöguna á auglýsingatíma. Ekki voru gerðar efnislegar
athugasemdir við umhverfisskýrsluna eða athugasemdir sem leiddu til endurskoðunar á niðurstöðu
hennar.
Skipulagsstofnun gerði athugasemdir við umhverfisskýrslu skv. bréfi dags. 1. ágúst 2008. Þar er bent á
að ekki eigi að taka upp orðrétt niðurstöðu úrskurðar Skipulagsstofnunar um Urriðafossvirkjun, heldur eigi
sveitarstjórn að leggja mat á hvaða áhrif stefnumörkun iðnaðrsvæðis hefur á umhverfið. Sveitarstjórn telur
að með framkvæmdamati og úrskurði Skipulagsstofnunar sé búið að fjalla um þau áhrif á fullnægjandi
hátt og að niðurstaðan sé skýr. Með tilliti til þessa var ákveðið að fella kafla um iðnaðarsvæði úr
umhverfisskýrslunni og því er ekki lagt beint mat á stefnumörkun um iðnaðarsvæði. Fjallað er um
niðurstöðu Skipulagsstofnunar um Urriðafossvikjun í kafla 4.3.9.
Niðurstaða umhverfisskýrslu leiddi m.a. til að horft er til áfangaskiptingar vegna svæða fyrir íbúðar- og
frístundabyggð og tryggt var að umhverfissjónarmið kæmu fram í markmiðssetningu einstakra
málaflokka. Um leið er stutt við þau viðmið sem lögð voru til grundvallar mati á áhrifum markmiða
aðalskipulags um íbúðarbyggð, frístundabyggð, verndarsvæði og náttúruvá. Með því er stuðlað að
skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggð varðveisla náttúru- og menningar-
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verðmæta og komið í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu. Sjálfbær þróun er höfð að leiðarljósi og staðið
er vörð um landbúnað á svæðinu til að sveitin haldist í blómlegri byggð.

4.5

BREYTINGAR Á SVÆÐISSKIPULAGI FLÓA 2011
Aðalskipulag Villingaholtshrepps 2006–2018 tekur í megindráttum mið af og byggir á grunni þeirrar
stefnumörkunar sem kemur fram í svæðisskipulagi Flóa 2011. Aðalskipulag Villingaholtshrepps er hins
vegar mun ítarlegra en svæðisskipulagið og tekur mið af breyttri löggjöf á sviði skipulags- og
byggingarmála. Þar sem svæðisskipulag Flóa hlaut ekki lögformlegt gildi með staðfestingu ráðherra mun
staðfesting aðalskipulags Villingaholtshrepps ekki kalla á breytingar á svæðisskipulaginu.
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HLUTI C. SKIPULAGSÁÆTLUN, - LANDNOTKUN OG ÞRÓUN BYGGÐAR
5.0

5.1

LÝSING AÐALSKIPULAGS

Hér verður stutt samantekt um megindrætti í landnotkun á einstöku svæðum í sveitarfélaginu. Skipulagsuppdráttur fyrir sveitarfélagið í heild er í mkv. 1:50.000.

MEGINÞÆTTIR AÐALSKIPULAGS

Megin landnotkun í sveitarfélaginu er hefðbundinn landbúnaður einkum mjólkurframleiðsla en kartöflurækt er töluverð á nokkrum bæjum. Í hreppnum eru einnig kjúklingabú, svínabú og nokkur sauðfjárbú.
Ekkert þéttbýli er í Villingaholtshreppi en í Villingaholti er félagsheimili og Flóaskóli, sem grunnskóli
Flóahrepps. Gert er ráð fyrir að efla Þjórsárver á sviði ferðaþjónustu.
Í Villingaholti er gert ráð fyrir íbúðarbyggð en einnig er gert ráð fyrir nokkrum íbúðarkjörnum í hreppnum,
einkum í námunda við Villingaholtsveg og Hamarsveg. Aukinn fjöldi íbúa sækir vinnu út fyrir hreppinn
sem verður sífellt auðveldara með bættum samgöngum. Aukin ásókn er í sumarbústaðalóðir og gert ráð
fyrir fjölda svæða undir frístundabyggð, enda ræktunarskilyrði góð og nálægð við þéttbýlustu svæði
landsins.
Gert er ráð fyrir Urriðafossvirkjun með stíflu í landi Þjótanda og Skálmholtshrauns. Stíflumannvirki verða
að hluta í Villingaholtshreppi en stöðvarhús verður í landi Þjórsártúns í Ásahreppi. Frárennslisgöng
virkjunar munu opnast um 1 km fyrir neðan Urriðafoss. Í landi Þjótanda er gert ráð fyrir byggja sýningaraðstöðu þar sem verða kynntar virkjanaframkvæmdir Landsvirkjunar á vatnasviði Þjórsár.
Fjöldi sögu- og fornminja eru á svæðinu og eru þau mikilvægustu auðkennd á uppdrætti í flokki
verndarsvæða fornminja. Mörk einstakra jarða eru í megindráttum auðkennd til skýringar á skipulagsuppdrætti.
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5.2

LANDNOTKUN

5.2.1

Íbúðarsvæði í dreifbýli
Markmið:

ÍBÚÐARSVÆÐI
Bygging einstakra íbúðarhúsa er heimil á landbúnaðarsvæðum án tengsla við búskap sbr. kafla 5.2.14 um landbúnaðarsvæði. Íbúðarsvæði þar sem eru fjórar samliggjandi lóðir eða fleiri eru auðkenndar sérstaklega á
skipulagsuppdrætti. (Sjá einnig gr. 4.2 í skipulagsreglugerð).

Stefnt er að því að góð landbúnaðarsvæði verði nýtt áfram til landbúnaðar.
Stuðlað verði að hagkvæmri þróun íbúðarbyggðar á rúmum lóðum (smábýlum) í dreifbýli.
Íbúðarbyggð skal vera sem mest á samfelldum svæðum þannig að vegir og veitur nýtist sem
best.
Íbúðabyggð verður ekki heimiluð á svæðum sem eru mikilvæg eða verðmæt vegna
náttúrufars, náttúruauðlinda, sögu eða almenns útivistargildis.
Eftir föngum skal komist hjá því að íbúðabyggð verði reist á góðu ræktunarlandi og landi sem
hentar vel til landbúnaðarframleiðslu.
Leiðir:
o Komið verði til móts við mismunandi þarfir íbúa með fjölbreyttu framboði lóða.
o Ný íbúðar- og/eða frístundarbyggðarsvæði verði ekki stærri en 50 ha innan hverrar jarðar. Nýir
áfangar innan hverrar jarðar verða ekki teknir til skipulagsmeðferðar fyrr en minnst 2/3 hlutar fyrri
áfanga hafa verið byggðir.
o Heimilt er að byggja 3 íbúðarhús sem ekki tengjast búrekstri á landbúnaðarsvæðum lögbýla sem eru
70 ha eða stærri og 2 íbúðarhús á lögbýlum sem eru 50-70 ha, án þess að breyta aðalskipulagi.
o Smábýli verða jafnan 1-5 ha að stærð og nýtingarhlutfall allt að 0,05, nema annað sé tekið fram í
deiliskipulagi.
o Samhliða deiliskipulagi skal skrá fornminjar á viðkomandi svæði og leita umsagnar Fornleifaverndar
ríkisins. Gera skal úttekt á náttúrfari 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.
o Taka skal tillit til landslags, söguslóða, gróðurfars og útsýnisstaða við skipulag íbúðarbyggðar. Slík
byggð, skal þar sem það á við, taka mið af yfirbragði dreifbýlis.
Aukin ásókn hefur verið í lóðir fyrir smábýli í Flóa og gert er ráð fyrir fjölgun íbúðarhúsa í einstökum kjörnum fyrir smábýli á svæðinu. Á skipulagssvæðinu er auk þess gert ráð fyrir smábýlum á eftirtöldum íbúðarsvæðum:
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Nr.

Landmótun sf

Heiti

Lýsing

Í1

Súluholt

Gert er ráð fyrir um 30 íbúðarlóðum á um 35 ha svæði vestast í landi Súluholts.
Unnið er að deiliskipulagi fyrir svæðið.

Í2

Hnaus

Á svæðinu er gert ráð fyrir allt að 20 lóðum á um 40 ha landsvæði.

Í3

Vatnsendi

Gert er ráð fyrir 10-15 íbúðarlóðum á um 50 ha svæði vestast í landi Vatnsenda
norðan Villingaholtsvegar.

Í4

Vatnsholt 2

Gert er ráð fyrir 10-15 íbúðarlóðum á um 25 ha lands sunnan Villingaholtsvegar.

Í5

Skúfslækur

Á jörðinni er gert ráð fyrir 6-8 íbúðarlóðum á um 21 ha landsvæði.

Í6

Skálmholtshraun

Gert er ráð fyrir 20-30 íbúðarlóðum á 50 ha svæði í landi Skálmholtshrauns.

Í7

Stórholt og
Smáholt

Gert er ráð fyrir 20 íbúðarlóðum á um 50 ha svæði. Ekki er gert ráð fyrir húsbyggingum á svæðinu fyrr en nýtingu Urriðafosslinda hefur verið aflétt sbr. kafla 5.3.2.

Í8

Forsæti

Gert er ráð fyrir allt að 15 íbúðarlóðum á um 25 ha svæði úr landi Forsætis 1 og
3. Aðkoma að svæðinu verður um núverandi vegi að íbúðarhúsum og flugbraut.
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5.2.2

Svæði fyrir þjónustustofnanir
Markmið:

SVÆÐI FYRIR ÞJÓNUSTUSTOFNANIR
Á svæðum fyrir þjónustustofnanir er gert ráð fyrir stofnunum og fyrirtækjum sem óháð eignaraðild veita almenna
þjónustu við samfélagið. Til þeirra teljast m.a. menntastofnanir, trúarstofnanir, menningarstofnanir, félagslegar
stofnanir og aðrar þjónustustofnanir ríkisins. (Sjá einnig
gr. 4.3 í skipulagsreglugerð).

Landmótun sf

Stuðlað verði að þjónustustarfsemi í dreifbýli til að renna styrkari stoðum undir byggð á
svæðinu.
Gert er ráð fyrir að starfsemi núverandi þjónustustofnana geti eflst og vaxið, eins og nánar
verður skilgreint í deiliskipulagi.
Leiðir:
o Að styrkja og vernda menningarsögulegt umhverfi kirkna í hreppnum.
o Bætt aðgengi að þjónustustofnunum til að auka nýtingu á einstökum stofnunum.
Margar þjónustustofnanir í dreifbýli eru háðar sérstökum skilyrðum í lögum eða samningum, s.s. sóknarkirkjur, félagsheimili og skólar. Notkun á landi sem tilheyrir hlutaðeigandi stofnunum er háð samþykktu
deiliskipulagi. Í Villingaholtshreppi eru eftirfarandi þjónustustofnanir:
Nr.

Heiti svæðis

Lýsing

S1

Villingaholtskirkja

Lóð kirkjunnar í Villingaholti, vígð 1911. Stærð lóðar 0,1 ha,.

S2

Flóaskóli og Félagsheimilið Þjórsárver

Flóaskóli er grunnskóli Flóahrepps og Félagsheimilið Þjórsárver. Þjórsárver
hefur lengi verið miðstöð félags- og menningarlífs, en er einnig vinsæll
staður fyrir ættarmót. Stærð lóðar 5 ha.
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5.2.3

Verslunar- og þjónustusvæði
Markmið:
Stuðlað verði að auknum atvinnutækifærum á sviði verslunar og þjónustu. Gert er ráð fyrir að
svæðin geti eflst og þannig rennt styrkari stoðum undir byggð á svæðinu.
Stuðlað verði að aukinni þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn á svæðinu.

VERSLUNAR- OG ÞJÓNUSTUSVÆÐI
Á verslunar- og þjónustusvæðum skal einkum gera ráð
fyrir verslunum og þjónustustarfsemi, m.a. ferðaþjónustu.
(Sjá einnig gr. 4.5 í skipulagsreglugerð).

Leiðir:
o Uppbygging ferðamannastaða og skilgreining verndarsvæða kalla á aukna þjónustu á svæðinu.
o Leitað verði eftir nýjum tækifærum á sviði ferðaþjónustu og fjölgun á gistimöguleikum innan
svæðisins.
Hér á eftir er yfirlit yfir staði í flokki verslunar- og þjónustusvæða í sveitarfélaginu og tilgreint hverskonar
starfsemi fer fram á þeim í dag:
Nr.
Þ1

5.2.4

Heiti svæðis
Þjótandi

Lýsing
Gert er ráð fyrir byggingu þjónustuhúss á jörðinni í námunda við stíflumannvirki Urriðafossvirkjunar. Þar áformar Landsvirkjun að hafa kynningaraðstöðu
fyrir virkjanir á Þjórsársvæðinu. Stærð svæðis er um 5 ha og þar eru einnig
möguleikar á frekari uppbyggingu fyrir skylda starfsemi.

Iðnaðarsvæði
Markmið:
Stuðlað verði að uppbyggingu iðnaðarsvæða til að renna styrkari stoðum undir byggð á
svæðinu.
Stuðlað verði að frekari rannsóknum á nýtingarmöguleikum jarðhita.

IÐNAÐARSVÆÐI
Á iðnaðarsvæðum er fyrst og fremst gert ráð fyrir umfangsmikilli iðnaðarstarfsemi eða starfsemi sem getur haft
í för með sér mengun, s.s. fiskeldisstöðvar, veitustöðvar,
skólpdælu- og hreinsistöðvar, verksmiðjur og virkjanir.
Íbúðir eru ekki heimilar á iðnaðarsvæðum. (Sjá einnig gr.
4.7 í skipulagsreglugerð).

Landmótun sf

Leiðir:
o

Sveitarstjórn hafi frumkvæði um jarðhitaleit.

Á fundi hreppsnefndar Flóahrepps þann 14. nóvember 2007 var gerð eftirfarandi samþykkt um Urriðafossvirkjun: „Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir samhljóða sbr. 17. gr. skipulags-og byggingarlaga nr.
73/1997 að auglýsa tillögu A að aðalskipulagi fyrrum Villingaholtshrepps þar sem gert er ráð fyrir
Urriðafossvirkjun. Samþykktin er byggð á þeim forsendum að staðaráhætta við Þjórsá vegna hugsanlegra
flóða stenst viðmið sem gefin eru í reglugerð 505/2000 um hættumat vegna ofanflóða eins og tilskilið var í
mati á umhverfisáhrifum og úrskurði umhverfisráðherra vegna virkjananna og því að samkomulag hefur
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náðst við Landsvirkjun um mótvægisaðgerðir. Sveitarstjórn samþykkir einnig að setja þá skilmála í
greinargerð með aðalskipulagstillögu að hönnun virkjunar miðist við að yfirborð Heiðarlóns verði að
hámarki 50 metrar y.s. eins og kynnt var í áhættumati, að lón verði einungis í árfarvegi og að farið verði
að skilyrðum Umhverfisráðuneytis dags. 27. apríl 2004 vegna mats á Urriðafossvirkjun“. Urriðafossvirkjun
og iðnaðarsvæði í Skálmholtshrauni eru einu iðnaðarsvæðin í Villingaholtshreppi:
Nr.

Heiti

Lýsing

Jarðir

I1

Urriðafossvirkjun

Með Urriðafossvirkjun er nýtt um 40 m fallhæð í neðanverðri
Þórsá. Gert er ráð fyrir stíflu í 50 m y.s. nokkru ofan Þjórsárbrúar og um 9 km2 inntakslóni, Heiðarlóni, sem er að stórum
hluta í núverandi farvegi árinnar. Stöðvarhús verður á Heiðartanga í landi Þjórsártúns í Ásahreppi. Stíflumannvirki eru að
mestu í Villingaholtshreppi og Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Urriðafoss,
Þjótandi og
Skálmholtshraun.

Uppsett afl virkjunar er áætlað allt að 125 MW og orkuvinnslugeta allt að 930 GWst/ári. Í tengslum við virkjunina er
gert ráð fyrir byggingu Urriðafosslínu 2 með jarðstreng, sem
tengist Búrfellslínu 2 á Heiðartanga í Ásahreppi.
Lögð er áhersla á að við hönnun stíflumannvirkja verði þess
gætt að áfram verði aðgengi að skjóli og drykkjarvatni fyrir
búpening. Ennfremur að virkjunarframkvæmdir skerði sem
minnst nýtingu jarðanna til landbúnaðar og að sem best
samráð verði haft við landeigendur.

Ennfremur
nokkrar jarðir
í Skeiða- og
Gnúpverjahreppi,
Rangárþingi
ytra og
Ásahreppi.

Unnið hefur verið áhættumat fyrir Urriðafossvirkjun. Niðurstaða
þess er að útbreiðsla flóðs vegna stíflurofs er að áin helst að
mestu í farvegi sínum. Mannvirkjum og íbúum stafar ekki
hætta af hugsanlegu flóði.
Mat á umhverfisáhrifum Urriðafossvirkjunar liggur fyrir.

I2

Landmótun sf

Skálmholtshraun

Iðnaðarsvæði í landi Skálmholtshrauns, sem er um 2 ha. Gert
er ráð fyrir að á svæðinu verði hreinlegur iðnaður.

Skálmholtshraun
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5.2.5

Efnistökusvæði
Markmið:
Séð verði fyrir nægu framboði efnistökusvæða fyrir ýmiss konar byggingarstarfsemi.
Almennt er gert ráð fyrir sem fæstum en tiltölulega stórum efnistökustöðum.
Efnistaka fari ekki fram á svæðum sem hafa sérstakt verndargildi, s.s. friðlýstum svæðum,
svæðum á náttúruminjaskrá og hverfisverndarsvæðum.
Öll efnistaka er framkvæmdaleyfisskyld og er stefnt að því að allar námur hafi framkvæmdaleyfi.

EFNISTÖKUSVÆÐI
Efnistökustaðir eru svæði þar sem fram fer eða fyrirhuguð
er efnistaka utan þéttbýlis, s.s. malarnám, sandnám, grjótnám, gjallnám eða vikurnám. (Sjá einnig gr. 4.9 í skipulagsreglugerð).

Leiðir:
o
o

Við veitingu framkvæmdaleyfis verði sett skilyrði um skipulega nýtingu, góða umgengni og frágang
að vinnslu lokinni.
Þær námur sem eru skilgreindar í aðalskipulaginu eru til mismunandi nota og uppfylla fyrirhugaðar
þarfir á skipulagstímanum.

Eftirfarandi sérgreind markmið gilda um efnistökusvæði:
a. Framkvæmdaleyfi. Sækja þarf um framkvæmdaleyfi fyrir efnisnámum til sveitarstjórnar, í samræmi við ákvæði skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Eiganda eða umráðamanni
eignarlands er þó heimil án leyfis minni háttar efnistaka til eigin nota, nema um sé að ræða
jarðmyndanir og vistgerðir sem njóta verndar skv. 37. náttúruverndarlaga, sbr. 47. gr. sömu laga.
b. Áætlun um vinnslu. Framkvæmdaaðili geri áætlun um efnistöku í samræmi við gildandi lög.
Skv. 48. gr. náttúruverndarlaga skal áður en framkvæmdaleyfi er veitt liggja fyrir áætlun námuréttarhafa um væntanlega efnistöku þar sem m.a. skal gerð grein fyrir magni og gerð efnis,
vinnslutíma og frágangi efnistökusvæða.
c. Mat á umhverfisáhrifum. Þar sem áætluð efnistaka raskar 50.000 m2 (5 ha) svæði eða stærra
eða er 150.000 m3 eða meiri eru háðar mati á umhverfisáhrifum framkvæmda sbr. lög
nr.106/2000, viðauka 1. Ennfremur efnistaka þar sem fleiri en einn efnistökustaður ná til samans
yfir 50.000 m2 svæði eða stærra. Þá ber framkvæmdaraðila að tilkynna Skipulagsstofnun um
fyrirhugaða efnistöku skv. 6. gr. sömu laga og viðauka 2, þegar um er að ræða efnistöku sem
raskar 25.000 m2 (2,5 ha) svæði eða stærra eða ef magn jarðefna er 50.000 m3 eða meira. Ennfremur ef um er að ræða efnistöku á verndarsvæðum.
Leyfi Matvælastofnunar þarf að liggja fyrir efnistöku sem getur haft áhrif á lífríki veiðivatna, sbr. 33. gr.
laga nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði en þar segir: „ Sérhver framkvæmd í eða við veiðivatn, allt að
100 metrum frá bakka, sem áhrif getur haft á fiskigegnd þess, afkomu fiskistofna, aðstæður til veiði eða
lífríki vatnsins að öðru leyti, er háð leyfir Landbúnaðarstofnunar.“ Heilbrigðisnefndir veita starfleyfi fyrir
Landmótun sf
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vinnslu jarðefna, sbr. reglugerð nr. 785/1999, m.sbr., um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för
með sér mengun.
Samkvæmt ákvæði IV til bráðbirgða í lögum 44/1999 um náttúruvernd er eftir 1. júlí 2008 efnistaka
óheimil, nema að fengnu framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar, á þeim svæðum þar sem efnistaka á landi og
af eða úr hafsbotni innan netlaga var hafin fyrir 1. júlí 1999 og eitt eða fleiri af atriðum sem talin eru upp í
lið c hér að ofan eiga við um efnistökuna. Þá skal eftir 1. júlí 2012 afla framkvæmdaleyfis fyrir allri
efnistöku á svæðum þar sem efnistaka var hafin fyrir 1. júlí 1999.
Almennar leiðbeiningar um efnistöku og val á efnistökustað:
Eftirfarandi kom fram í skýrslunni ”Námur. Efnistaka og frágangur” sem gefin var út af nokkrum
opinberum aðilum sem koma að efnistökumálum árið 2002.
Við val á efnistökusvæði er mikilvægt að velja efni úr þeirri gerð jarðmyndunar sem best hentar
fyrirhuguðum notum á efninu. Efnistaka getur breytt jarðmyndunum og gróðri varanlega. Hún getur einnig
verið lýti á landi á meðan á henni stendur. Ef efni hefur verið numið úr jarðmyndunum sem eru sérstæðar
eða ef illa er gengið frá efnistökusvæði þegar efnistöku lýkur, verður náman áfram til lýta. Þess vegna er
mikilvægt að vanda val á efnistökusvæði og skipuleggja það vel áður en hafist er handa. Þannig má stýra
þeirri óhjákvæmilegu röskun sem fylgir efnistöku þannig að sýnileg áhrif efnistökunnar verði sem minnst
að frágangi loknum.
Þegar efnistökusvæði er valið þarf að hafa í huga:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hver efnistökuþörfin er.
Að líta þarf á jarðefni sem auðlind og nýta efni til þess sem það er best til fallið.
Að efnistakan sé á landi sem ekki hefur hátt verndargildi.
Að landslagsheildin þoli efnistöku án þess að svipmót hennar raskist.
Að kleift sé að ganga ásættanlega frá efnistökusvæði þegar efnistöku lýkur.
Að efnistökusvæði sé lítt sýnilegt frá fjölförnum stöðum, sérstaklega ef efnistökusvæðið verður opið í
einhvern tíma.
Að efnistaka sé í samræmi við gildandi skipulagsáætlun.
Að efni sé valið úr þeirri gerð jarðmyndunar sem hentar notum á efninu og að vegalengd frá efnistökusvæði að framkvæmdastað sé innan hóflegra marka.
Að þess sé gætt að efnistaka úr ám og sjó valdi ekki hættu á landbroti, hvorki úr árbökkumné strandlengju.

Ef vinnslutími er stuttur er æskilegt að velja efnistökusvæði fyrst og fremst með tilliti til þess hversu
auðvelt er að ganga frá að efnistöku lokinni á kostnað annarra þátta eins og sýnileika frá fjölförnum
stöðum. Ef fyrirhugað er að efnistaka taki lengri tíma, eða ef efni er tekið úr jarðmyndunum sem erfitt
getur verið að lagfæra, þá ætti að velja efnistökustað þar sem efnistaka er sem minnst áberandi frá
Landmótun sf
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alfaraleið og úr jarðmyndunum sem ekki þykja sérstæðar. Einnig þarf að huga vel að staðsetningu
efnistökusvæða, þar sem hávaði, ryk og önnur mengun eða óþægindi geta fylgt efnistökunni.
Þegar efnistökusvæði hefur verið valið þarf að skipuleggja eftirfarandi áður en efnistaka hefst:
o
o
o

Námusvæðið í heild sinni, tilhögun efnistöku, vinnslutímabil og áfangaskiptingu efnistökunnar.
Tilhögun landmótunar og frágangs efnistökusvæðis að efnistöku lokinni.
Uppgræðslu efnistökusvæðis þar sem það á við.

Ofangreind atriði þurfa að liggja fyrir áður en efnistaka hefst og koma fram í áætlun um efnistöku.
Á töflu hér á eftir er yfirlit yfir námur á skipulagssvæðinu. Námurnar eru allar í vinnslu og eru flestar nýttar
til vegagerðar. Allar námur eru minni en 2,5 ha og áætlað efnismagn er minna en 50 þús m3. Gert er ráð
fyrir að gengið verði frá námum á viðunandi hátt að efnistöku lokinni. Eftirfarandi yfirlit yfir efnistökusvæði
er sett fram með fyrirvara um framkvæmdaleyfi, sem í fæstum tilvikum liggur fyrir:

Landmótun sf

Nr.

Heiti svæðis

Lýsing

Jörð

E1

Dalsmynni og
Breiðholt

Setnáma í malarhjalla, stærð < 25.000 m2 og efnismagn <
50.000 m3.

Dalsmynni
og Breiðholt

E2

Önundarholt

Setnáma í malarhjalla, stærð < 25.000 m2 og efnismagn <
50.000 m3.

Önundarholt

E3

Súluholt A

Setnáma í malarhjalla stærð < 25.000 m2 og efnismagn <
50.000 m3.

Súluholt

E4

Súluholt B

Setnáma í malarhjalla stærð < 25.000 m2 og efnismagn <
50.000 m3.

Súluholt

E5

Vatnsendanáma

Setnáma stærð < 25.000 m2 og efnismagn < 50.000 m3.

Vatnsendi

E6

Kolsholt

Setnáma í sjávarkambi, stærð < 25.000 m2 og efnismagn
< 50.000 m3.

Kolsholt 1 og
2

E7

Syðri –
Sýrlækur

Vikur setnáma, stærð < 25.000 m2 og efnismagn < 50.000
m3.

SyðriSýrlækur

E8

Ferjunes

Setnáma í áreyri, stærð < 25.000 m2 og efnismagn <
50.000 m3.

Ferjunes
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5.2.6

E9

Egilsstaðasandur

Sandnáma, stærð < 25.000 m2 og efnismagn < 50.000 m3

Egilsstaðir og
Egilsstaðakot

E10

Egilsstaðir 1

Setnáma stærð < 25.000 m2 og efnismagn < 50.000 m3.

Egilsstaðir 1

E11

Urriðafoss

Setnáma, stærð < 25.000 m2 og efnismagn < 50.000 m3

Urriðafoss

E12

Mjósyndi A

Setnáma, stærð < 25.000 m2 og efnismagn < 50.000 m3.

Mjósyndi

E13

Mjósyndi B

Setnáma, stærð < 25.000 m2 og efnismagn < 50.000 m3.

Mjósyndi

Sorpförgunarsvæði
Markmið:

SORPFÖRGUNARSVÆÐI
Á sorpförgunarsvæðum fer fram förgun sorps og annars úrgangs. Sorpförgunarsvæði eru starfsleyfisskyld og umhverfismatsskyld. Móttöku- og flokkunarstöðum fyrir sorp verður
komið fyrir á landbúnaðarsvæðum og svæðum fyrir frístundabyggð og teljast eðlilegur hluti þeirrar landnotkunar.
(Sjá einnig gr. 4.10 í skipulagsreglugerð).

Leitað verður hagkvæmra leiða til að breyta fyrirkomulagi söfnunar og förgunar úrgangsefna í
sveitarfélaginu í anda Staðardagskrár 21, m.a. til að draga úr umfangi sorps til urðunar.
Unnið verði að endurnýtingu og endurvinnslu þar sem það er mögulegt með áherslu á
jarðgerð lífræns úrgangs.
Leiðir:
o Sveitarfélagið finni hagkvæmustu lausn á sorpeyðingarmálum.
o Íbúum verði gert auðveldara fyrir með flokkun sorps. Sorpgámum verði komið fyrir á völdum stöðum
í dreifbýli og ástand gámasvæðis verði bætt.
o Unnið verði að gerð svæðisáætlunar um meðhöndlun úrgangs.
o Íbúar verði fræddir um hvernig hægt sé að lágmarka myndun úrgangs.
Ekki er gert ráð fyrir sorpförgunarstað í Villingaholtshreppi. Gert er ráð fyrir að móttökustaðir sorps verði á
athafnasvæðum, en staðsetning móttökugáma fyrir heimilissorp er þó einnig heimil á landbúnaðarsvæðum og svæðum fyrir frístundabyggð.
Sorpstöð Suðurlands
Villingaholtshreppur er aðili að Sorpstöð Suðurlands sem er byggðasamlag sveitarfélaga á Suðurlandi.
Urðun fer fram í Kirkjuferjuhjáleigu í Ölfusi.
Gámasvæði
Fjögur gámasvæði eru í Flóahreppi og þau sem liggja næst byggð í Villingaholtshreppi eru við
Heiðargerði og Félagslund.

Landmótun sf
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5.2.7

Svæði fyrir frístundabyggð
Markmið:
Gæta skal umhverfissjónarmiða við skipulagningu nýrra svæða fyrir frístundabyggð.
Frístundabyggð skal vera sem mest á samfelldum svæðum innan hverrar jarðar, þannig að
vegir og veitur nýtist sem best.
Öll frístundahús skulu vera í samræmi við deiliskipulag og stærð og þéttleika nýrra svæða
skal kveðið á um í deiliskipulagi. Frekari uppbygging á eldri frístundabyggðarsvæðum skal
vera í samræmi við skipulag.
Að jafnaði er gert ráð fyrir að um ¼ hluti lands á sumarhúsasvæðum verði til almennrar útivistar.
Sameiginlegar fráveitur verði þar sem þéttleiki byggðar og náttúrufarslegar aðstæður leyfa.
Frístundabyggð verður ekki heimiluð á svæðum sem eru mikilvæg eða verðmæt vegna
náttúrufars, náttúruauðlinda, sögu eða almenns útivistargildis.
Eftir föngum skal komist hjá því að frístundahúsabyggð verði reist á góðu ræktunarlandi og
landi sem hentar vel til landbúnaðarframleiðslu. Við skipulag frístundahúsabyggðar skal tekið
mið af því að hvorki verði lokað gömlum eða hefðbundnum göngu- og reiðleiðum, né
takmarkað aðgengi að áhugaverðum útivistarsvæðum og náttúrufyrirbærum.

SVÆÐI FYRIR FRÍSTUNDABYGGÐ
Til frístundabyggðar teljast sumar- og orlofshúsasvæði,
auk veiðihúsa og samsvarandi byggð sem ekki er ætluð til
heilsársbúsetu. Til frístundahúsa teljast einnig fjallaskálar,
gangnamannaskálar og neyðarskýli. (Sjá einnig gr. 4.11 í
skipulagsreglugerð).

Leiðir:
o
o
o
o
o
o

Ný frístundarbyggðar- og/eða íbúðarsvæði verði ekki stærri en 50 ha innan hverrar jarðar. Nýir
áfangar innan hverrar jarðar verða ekki teknir til skipulagsmeðferðar fyrr en minnst 2/3 hlutar fyrri
áfanga hafa verið byggðir.
Á nýjum svæðum skulu lóðir jafnan vera á stærðarbilinu ½ - 2 ha og nýtingarhlutfall skal ekki vera
hærra en 0,03.
Heimilt er að byggja allt að 3 sumarhús á landbúnaðarsvæðum lögbýla, sem eru stærri en 70 ha og 2
sumarhús á lögbýlum sem eru 50-70 ha, án þess að skilgreina þurfi svæðið sem frístundabyggð í
aðalskipulagi.
Áður en deiliskipulagsvinna hefst skal gera úttekt á forminjum á viðkomandi svæði og leita umsagnar
Fornleifaverndar ríkisins.
Gera skal úttekt á náttúrfari 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 vegna
framkvæmda.
Taka skal tillit til landslags, söguslóða, gróðurfars og útsýnisstaða við skipulag frístundabyggðar.

Skipulagsáætlunin sýnir frístundabyggð með ljósfjólubláum lit og eru aðeins sýnd þau svæði þar sem gert
er ráð fyrir 4 eða fleiri húsum á samfelldu svæði innan sömu jarðar. Veiðihús og orlofshúsabyggð eru felld
undir frístundabyggð og auðkennd á sveitarfélagsuppdrætti.
Landmótun sf
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Skipulagið nær til þegar byggðra og óbyggðra svæða. Í töflu hér á eftir er yfirlit yfir frístundabyggðarsvæði. Svæði sem eru auðkennd með hringtákni á skipulagsuppdrætti geta verið allt að 5 ha að stærð. Á
þemauppdrætti í kafla 5.5 eru einnig sýnd öll frístundabyggðarsvæði í sveitarfélaginu í heild. Tilgreindar
eru stærðir lóða og svæða, auk þess er tilgreint á hvaða svæðum deiliskipulag er í gildi.
Svæði undir frístundabyggð eru þessi:

Landmótun sf

Nr.

Heiti
svæðis

Lýsing

Jörð

F1

Hróarsholtsklettar

Í Hróarsklettum eru 4 sumarhúsalóðir á um 15 ha landi.

Hróarsholt

F2

Flaga

Á svæðinu eru 4 sumarhúsalóðir á um 2 ha svæði (skv. deiliskipulagi
frá 1993).

Flaga

F3

Hellismýri

Á svæðinu er gert ráð fyrir allt að 5 sumarhúsalóðum á um 5 ha
landsvæði

Súluholt

F4

Hrafnaklettar

Á svæðinu er 4 sumarhúsalóðir á um 1,5 ha svæði.

Súluholt

F5

Breiðholt

Á svæðinu eru 2 sumarhúsalóðir á um 1 ha svæði.

Breiðholt

F6

Gafl

Á svæðinu er gert ráð fyrir 5 sumarhúsalóðum á um 5 ha landsvæði

Gafl

F7

Egilsstaðir 1

Gert er ráð fyrir 4 sumarhúsum á suðurhluta jarðarinnar í tenglum við
rekstur ferðaþjónustu. Svæðið eru um 5 ha að stærð.

Egilsstaðir 1

F8

Egilsstaðir

Samkvæmt deiliskipulagi er gert ráð fyrir 15-20 sumarhúsalóðum á
um 15 ha svæði.

Egilsstaðir

F90

Egilsstaðir 1

A svæðinu er ráð fyrir allt að 8 sumarhúsalóðum á um 4 ha svæði

Egilsstaðir 1

F10

Hnaus

Gert er ráð fyrir 20-25 lóðum á um 70 ha svæði.

Hnaus
og
Neistastaðir

F11

Kampholt

Á svæðinu er gert ráð fyrir 5 sumarhúsalóðum á 2,4 ha landi.

Kampholt

F12

Dælarétt

Á svæðinu er gert ráð fyrir 7 sumarhúsalóðum á um 35 ha landsvæði. Ekki er gert ráð fyrir frekari húsbyggingum á svæðinu fyrr en
nýting Urriðafosslinda hefur verið aflögð sbr. kafla. 5.3.2.

Heiðarbær

F13

Mörk

Gert er ráð fyrir 16 sumarhúsalóðum á um 11 ha landsvæði.

Skálmholt

F14

Merkurhraun

Gert er ráð fyrir 24 sumarhúsalóðum á svæðinu og er stærð þess um
25 ha.

Skálmholt
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Landmótun sf

F15

Krækishólar

Á svæðinu er 2 sumarhúsalóðir og er gert ráð fyrir að þeim geti
fjölgað í 10-15 lóðir. Stærð svæðis er um 30 ha.

Krækishólar

F16

Skálmholt

Gert er ráð fyrir 10-15 sumarhúsalóðum á um 50 ha landsvæði.

Skálmholt

F17

Skálmholtstún

Gert ráð fyrir 4 sumarhúsum á um 7 ha landsvæði.

Skálmholt

F18

Merkurlaut

Gert er ráð fyrir um 20 sumarhúsalóðum á um 46 ha landsvæði

Skálmholt

F19

Voli

Á svæðinu er veiðihús við Vola á um 1 ha lóð.

Hróarsholt

F20

Skálmholt

Á svæðinu er gert ráð fyrir allt að 30 frístundalóðum á um 30 ha
landsvæði. Ekki er gert ráð fyrir frekari húsbyggingum á svæðinu fyrr
en nýting Urriðafosslinda hefur verið aflögð sbr. kafla. 5.3.2.

Skálmholt

F21

Skálmholt

Á svæðinu er gert ráð fyrir allt að 20 frístundalóðum á um 20 ha
landsvæði.

Skálmholt

F22

Þingdalur

Á svæðinu er gert ráð fyrir allt að 25 lóðum á um 50 ha svæði.

Þingdalur
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5.2.8

Opin svæði til sérstakra nota
Markmið:
Stefnt er að því að efla starfsemi á sviði útivistar og ferðaþjónustu.

OPIN SVÆÐI TIL SÉRSTAKRA NOTA

Leiðir:
o Gert er ráð fyrir að starfsemi á núverandi svæðum til sérstakra nota geti eflst, eins og nánar verður
skilgreint í deiliskipulagi.

Í flokki opinna svæða til sérstakra nota eru svæði með
útivistargildi þar sem gert er ráð fyrir mannvirkjagerð í
tengslum við starfsemi sem þar er stunduð. Hér er t.d. um
að ræða tjaldsvæði fyrir almenning, golfvelli, íþróttasvæði,
kirkjugarðar og skipulögð trjáræktarsvæði. (Sjá einnig gr.
4.12 í skipulagsreglugerð).

Í flokki opinna svæða í sveitarfélaginu eru tjaldsvæði og skógræktarsvæði:
Nr. Heiti svæðis Lýsing

5.2.9

Jörð

O1

Þjórsárver

Á Þjórsárveri er tjaldsvæði og íþróttasvæði. Gert er ráð fyrir frekari
uppbyggingu á svæðinu, einkum í tengslum við bætta þjónustu fyrir
ferðmenn. Stærð svæðis er um 2 ha.

Þjórsárver

O2

Skagaás

Skógræktarsvæðið í Skagaási, stærð er um 6 ha. Svæðið er í umsjá
Skógræktarfélags Villingaholtshrepps.

Breiðholt

O3

Villingaholt

Kirkjugarður við Villingaholtskirkju. Stærð lóðar er um 0,1 ha.

Villingaholt

Landbúnaðarsvæði
Markmið:

LANDBÚNAÐARSVÆÐI
Landbúnaðarsvæði ná yfir allt land lögbýla sem nýtt er til
landbúnaðar. Á landbúnaðarsvæðum er einkum gert ráð
fyrir byggingum og starfsemi sem tengjast búrekstri á jörðunum. Nýjar búgreinar svo sem nytjaskógrækt teljast til
landbúnaðar í skilningi þessa skipulags. Skógræktarsvæði
eru því ekki skilgreind sérstaklega á skipulagsuppdrætti. Á
landbúnaðarsvæðum er einnig heimilt að starfrækja þjónustu við ferðamenn. (Sjá einnig gr. 4.14 í skipulagsreglugerð).

Landmótun sf

Góð landbúnaðarsvæði verði nýtt áfram til landbúnaðar.
Landbúnaður verði áfram stundaður á bújörðum, með eðlilegum þróunarmöguleikum ýmissa
atvinnugreina sem henta slíkum svæðum til rekstrar.
Stöðu landbúnaðar sem atvinnugreinar þarf að styrkja og leita leiða til uppbyggingar
stoðgreina hans. Með því er stefnt að þróun hefðbundinna búgreina í sátt við umhverfið.
Stuðlað verði að aukinni lífrænni ræktun í hinum ýmsu greinum landbúnaðarins, bæði í
hefðbundnum greinum svo og í nýjum búgreinum.
Stefnt að eflingu skógræktar á svæðinu til viðarframleiðslu, útivistar, skjóls og landbóta.
Leiðir:
o Að landbúnaður á svæðinu sé stundaður í sátt við náttúruna og misbjóði henni ekki með ofbeit,
mengun eða á annan hátt.
o Að bætt verði merking á lögbýlum, eyðibýlum og söguslóðum.
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Megin landnotkun í sveitarfélaginu er landbúnaður þar sem m.a. fer fram skógrækt. Hér er fjallað
sérstaklega um (i) skógrækt og landgræðslu á landbúnaðarsvæðum og (ii) byggingar.
Landgræðsla og skógrækt
Skipulagsáætlunin gerir ráð fyrir að skógrækt í tengslum við Suðurlandsskógaverkefnið verði að veruleika
sem ný atvinnugrein á hefðbundnum landbúnaðarsvæðum. Skógræktar- og landgræðslusvæði eru ekki
afmörkuð sérstaklega á skipulagsuppdrætti.

Mynd 5.1. Urriðafoss í Þjórsá og samnefndur bær.

Skógræktaráætlanir fyrir einstakar jarðir verða unnar samkvæmt þeim kröfum sem Suðurlandsskógaverkefnið gerir á hverjum tíma. Áður en skógræktaráætlun er kynnt sveitarstjórn, skal leggja fram
fyrirliggjandi gögn um fornleifar og náttúruminjar þannig að kennileitum í landslagi, jarðmyndunum og
búsetuminjum verði ekki spillt á því svæði sem áætlunin tekur til. Samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 skal tilkynna um skógræktar- og landgræðsluáætlanir sem taka yfir 200 ha eða
meira á hverju býli til Skipulagsstofnunar sem ákvarðar matsskyldu framkvæmdanna, sbr. einnig 3.
viðauka laganna. Landgræðslu- og skógræktaráætlanir eru framkvæmdaleyfisskyldar ef þær eru háðar
ákvæðum laga um mat á umhverfisáhrifum um tilkynningarskyldar framkvæmdir. Sveitarstjórn veitir framkvæmdaleyfi skv. 27. gr. skipulags- og byggingarlaga.
Um skógrækt og landgræðslu á landbúnaðarsvæðum gildir að öðru leyti eftirfarandi sérgreind markmið:
a. Stefnt er að því að vinna að endurheimt landgæða á landbúnaðarsvæðum. Beita skal beitarstýringu
samhliða uppgræðslu ógróinna og vangróinna svæða sem og gróðurbótum með skógrækt og skjólbeltarækt eftir því sem við á.
b. Beitarfriðun verði á sandfokssvæðum við Þjórsá á Egilsstaðasandi og frá Ferjunesi að Sýrlækjarbót.
c. Landgræðslu- og skógræktaráætlanir skulu vera í samræmi við skipulagsáætlanir og taka mið af
þeim verndarákvæðum sem þar eru sett fram, s.s. vegna hverfisverndar og friðlýstra fornminja skv.
þjóðminjalögum.
d. Taka skal tillit til þekktra fornminja, sbr. einnig kafla 5.3.1 og 5.3.4. Skógrækt skal ekki fara nær friðlýstum fornminjum og öðrum merkum minjum en 20 m.
e. Nytjaskógrækt verði að jafnaði ekki nær ár- og vatnsbökkum en 30 m og skjólbeltarækt verði að
jafnaði ekki nær vegum en 50 m.
f. Taka skal tillit til jarðmyndana og vistkerfa sem njóta verndar skv. 37. gr. náttúruverndarlaga, sbr.
kafla 5.3.1. Hafa skal í huga að kennileitum í landslagi og jarðmyndunum verði ekki spillt.
g. Forðast ber að setja góð svæði fyrir túnrækt og akuryrkju undir skógrækt.
h. Leita skal umsagnar Umhverfisstofnunar áður en farið er í skógrækt eða landgræðslu á þeim svæðum sem kveðið er á um í 37. gr. náttúruverndarlaga.

Landmótun sf
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Byggingar á landbúnaðarsvæðum
Á landbúnaðarsvæðum er fyrst og fremst gert ráð fyrir byggingum og starfsemi sem tengist búrekstri.
Byggja má 2-3 íbúðarhús á landbúnaðarsvæðum lögbýla án tengsla við búrekstur, án þess að breyta
þurfi aðalskipulagi sbr. kafla 5.2.1. Leitast skal til að staðsetja ný hús í námunda við bæjarhlöð jarðanna
og nýta sömu tengingar við þjóðvegi. Um land jarða og lögbýla á landbúnaðarsvæðum gilda að öðru leyti
ákvæði jarðalaga nr. 81/2004.
Ferðaþjónusta á landbúnaðarsvæðum
Heimilt er að starfrækja ferðaþjónustu á landbúnaðarsvæðum, s.s. gistingu og greiðasölu. Markmiðið er
að gefa kost á nýtingu húsakosts sem fyrir er á býlum fyrir almenna ferðaþjónustu með minni háttar
viðbótum og breytingum, án þess að breyta þurfi aðalskipulagi. Bygging allt að þriggja frístundahúsa á
hverju lögbýli er heimil þar sem aðstæður leyfa og deiliskipulag hefur verið unnið, en fleiri frístundahús
verða einungis byggð á svæðum fyrir frístundabyggð. Heimilt verður, þar sem aðstæður leyfa, að hafa
sérhæfðar byggingar fyrir ferðaþjónustu, þ.e. hótel, gistiheimili, smáhýsi og byggingar fyrir veitingarekstur,
svo fremi sem heildarstærð þeirra fari ekki yfir 1.500 m². Umfangsmeiri rekstur sem krefst stærri bygginga
verður einungis heimilaður á svæðum sem skilgreind eru fyrir verslun og þjónustu í aðalskipulagi.
5.2.10 Vötn, ár og sjór
Vatnsfletir vatna, fallvatna og sjávar eru sýndir á skipulagsuppdráttunum.

Landmótun sf
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5.3

VERNDARSVÆÐI OG NÁTTÚRUVÁ

5.3.1

Þjóðminjaverndarsvæði
Fjöldi merkra sögu- og þjóðminjastaða eru í sveitarfélaginu og gerður hefur verðið samningur um skráningu fornminja í öllum Flóahreppi.
Markmið

ÞJÓÐMINJAVERNDARSVÆÐI
Þjóðminjaverndarsvæði taka til svæða þar sem eru friðlýstar fornminjar, þekktar fornleifar eða friðuð hús samkvæmt þjóðminjalögum nr.107/2001. (Sjá einnig gr. 4.20 í
skipulagsreglugerð).

Stefnt er að því að skráningu fornleifa í Flóahreppi verði lokið fyrir næstu endurskoðun
aðalskipulags.
Á meðan heildarskráningu fornleifa er ólokið skal skráning fara fram á deiliskipulagsstigi og
áður en ráðist er í bygginga- eða framkvæmdaleyfisskyldar framkvæmdir.
Í skógræktaráætlunum verði tekið tillit til fornminja og ekki plantað nær þekktum fornminjum
en 20 m sbr. kafla 5.2.9.
Leiðir:
o Unnið er að skráningu fornminja í Flóahreppi sem verður lokið árið 2011 og verða minjar í Villingaholtshreppi skráðar fyrst.
o Leitast skal við að merkja fornleifar fyrir umhverfisfræðslu og til að fyrirbyggja að þeim verði raskað.
Þjóðminjalög kveða á um að allar minjar 100 ára og eldri séu fornminjar sbr. 9. gr. laganna. Á deiliskipulagsstigi verða fornminjar staðsettar í nákvæmum mælikvarða en skylt er að láta vinna deiliskipulag fyrir
allar helstu framkvæmdir, s.s. svæði fyrir íbúðarbyggð (kafli 5.2.1), frístundabyggð (kafli 5.2.7) og iðnaðarstarfsemi (kafli 5.2.4). Þá ber að leggja fram yfirlit yfir fornleifar í tengslum við skógræktaráætlanir
sbr. kafla 5.2.9. Einnig eru stórframkvæmdir umhverfismatsskyldar sbr. kafla 4, s.s. vegagerð,
háspennulínur, virkjanir og stærri efnisnámur. Hér er fjallað um tvo flokka þjóðminjaverndarsvæða sem
njóta verndar skv. þjóðminjalögum nr. 88/1989; (i) friðaðar og friðlýstar fornleifar og (ii) friðuð hús.
Friðlýstar fornleifar
Í sveitarfélaginu er fjöldi friðlýstra fornleifa. Fornleifarnar eru listaðar upp hér á eftir og auðkenndar á
skipulagsuppdrætti, eins og nákvæmni uppdráttar leyfir. Í þjóðminjalögunum segir að til fornleifa teljist
„hvers kyns leifar fornra mannvirkja og annarra staðbundinna minja, sem menn hafa gert eða mannaverk
eru á”. Að jafnaði skal telja minjar 100 ára og eldri til fornleifa en heimilt er þó að friðlýsa yngri minjar, t.d.
eru kirkjur reistar fyrir 1918 friðlýstar skv. þjóðminjalögum.

Mynd 5.2. Dælarétt.

Landmótun sf

Á deiliskipulagsstigi verða fornminjar staðsettar í nákvæmum mælikvarða en skylt er að vinna deiliskipulag fyrir allar helstu framkvæmdir, s.s. svæði fyrir heilsársbyggð, frístundabyggð, iðnaðarstarfsemi
o.fl. Á einstökum svæðum þar sem sérstakar aðstæður krefjast fari fram nákvæm skráning og kortlagning
fornminja. Þá eru stórframkvæmdir umhverfismatsskyldar sbr. kafla 4, s.s. vegagerð, háspennulínur og
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virkjanir. Í töflu hér á eftir eru orðréttir friðlýsingartextar. Númer minja eru skráningarnúmer í fornleifaskrá
Fornleifaverndar ríkisins. Minjarnar eru taldar upp hér að neðan eftir býlum eða afréttum og er orðrétt tilvísun í skrána sýnd með skáletri. Tilgreint er ef minjarnar eru þinglýstar. Friðlýstar fornminjar eru sýndar á
landnotkunaruppdrætti, svo langt sem mælikvarði skipulagsuppdráttar leyfir.

Landmótun sf

Nr.

Heiti svæðis

Lýsing

DÞM-1

Hróarsholt

Rústaleifar Hróarslækjar. Þær eru í uppblæstri á suðurbakka Hróarslækjar,
gegnt Læk í Hraungerðishreppi. Sbr. Árb. 1905: 20-21. Skjal undirritað af
MÞ 05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.

DÞM-2

Kampholt

Hellar þrír, hver hjá öðrum, fyrir norðan túnið og enn nokkrir suðvestur í
túninu í rana þeim sem er fyrir vestan bæinn. Skjal undirritað af MÞ
05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.

DÞM-3

Kolsholt

1. Hellir manngjörður, austan í holti því, sem er fyrir austan túnið. 2. Leifar
af helli fornum, manngerðum, er kallast Dimmi-hellir; er hann að sumu leyti
hruninn og bergloft tvö eftir, en að sumu leyti luktur. Skjal undirritað af MÞ
05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.

DÞM-4

Kolsholtshellir

Hellir manngjörður norður frá bænum, í hól í túninu. Skjal undirritað af MÞ
05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.

DÞM-5

Skálmholt

Dælaréttir hinar fornu. Skjal undirritað af ÞM 25.02.1975. Þinglýst
16.06.1977.

DÞM-6

Urriðafoss

1. Fornt mannvirki úr grjóti og varða á, nefnd Virkisvarða, á norðausturhorni
hæðar, sem kallast Fossvirki, fyrir vestan Fosslæk, gegnt bænum. 2. Garðlag fornt, er liggur suður eftir allri brún Fossvirkis, frá Virkisvörðu, hverfur
fyrir sunnan Virkisendann, en kemur aftur í ljós á móaholti fyrir sunnan lægð
þá, er Leynir heitir og heldur þaðan sömu stefnu til Þjórsár. 3. Rústabunga
austan í Virkis-brekkunni. Sbr. Árb. 1900: 29-31. Skjal undirritað af MÞ
05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.

DÞM-7

Önundarholt

Önundarleiði, svo nefnt og svipaðar þúfur umhverfis, á móabrún við mýri
fyrir norðaustan túnið. Sbr. Árb. 1882: 55; Árb. 1905: 23. Skjal undirritað af
MÞ 05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.
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Friðuð hús
Í sveitarfélaginu er eitt friðað hús skv. aldursákvæðum þjóðminjalaga, sem flokkast sem þjóðminjaverndarsvæði:

5.3.2

Nr.

Friðlýst hús

1

Villingaholtskirkja

Lýsing
Timburhús reist 1911. Friðuð 1. janúar 1990 samkvæmt aldursákvæði 1.
mgr. 36. gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989.

Verndarsvæði vegna neysluvatns
Markmið:
Staðið verði vörð um vernd grunnvatns í samvinnu við nágrannasveitarfélög, sem nytjavatns
fyrir íbúa og fyrir atvinnustarfsemi.
Áhersla verði lögð á að tryggja vatnsgæði í tengslum við matvælaframleiðslu.
Leiðir:
o

Unnið er að samkomulagi við nágrannasveitarfélög um öflun neysluvatns. Stefnt er að því að létta af
vatnsvernd í öllum Villingaholtshreppi á fyrri hluta skipulagstímans.

Vatnsverndarsvæðum er skipt í 3 flokka; i) brunnsvæði, ii) grannsvæði og iii) fjarsvæði.
Urriðafosslindir
Í svæðisskipulagi Flóa, sem ekki var staðfest, voru afmökuð vatnsverndarsvæði í tengslum við
Urriðafosslindir, en þar er afmörkun vatnsverndarsvæða eins og sýnt er á mynd 5.3. Í þessu aðalskipulagi
er ekki staðfest vatnsvernd á þessu svæði og gert er ráð fyrir að vatnsbólið verði aflagt á fyrri hluta
skipulagstímans.
Flokkur I. Brunnsvæði
Brunnsvæði ná til vatnsbóla og næsta nágrennis þeirra. Verndarákvæði brunnsvæða eru þessi:
a. Svæðin skulu vera algjörlega friðuð fyrir óviðkomandi umferð og framkvæmdum öðrum en þeim, sem
nauðsynlegar eru vegna vatnsveitunnar.
b. Heilbrigðisnefnd getur krafist þess að svæðið skuli girt mannheldri girðingu, sem sé minnst 5 m frá
vatnsbóli.
Mynd 5.3. Urriðafosslindir og vatnsverndarsvæði skv. svæðisskipulagi í
Flóa, sem ekki var staðfest.

Landmótun sf
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VATNSVERNDARSVÆÐI
Vatnsverndarsvæðin flokkast í þrjá flokka skv. 13. gr.
reglugerðar nr. 796/1999 m.s.b. um varnir gegn mengun
vatns. Flokkarnir eru brunnsvæði, grannsvæði og fjarsvæði. (Sjá einnig gr. 4.21 í skipulagsreglugerð).

Í Villingaholtshreppi eru tvær vatnsveitur og eru brunnsvæði þeirra auðkennd á skipulagsuppdrætti.
Neysluvatnsmál eru víðast í þokkalegu lagi eftir miklar vatnsveitu framkvæmdir á 8. áratug síðustu aldar
þar sem vatnsveita var lögð á bæi. Vatnsból samveitna, sem eru skilgreind sem vatnsverndarsvæði í
flokki I, eru eftirfarandi:
Nr.

Flokkur I

Lýsing

Jörð

V1

Ruddakrókslind

Lind sem sprettur upp í skurði vestast í landi Þingdals.
Vatnsrennsli fyrir virkjun mældist 6-17 l/s og er vatnsbólið í
60 m hæð.

Þingdalur

V2

Samúelslind

Lind í landi Þingdals.

Þingdalur

V3

Hurðarbakslind

Lind vestan Dalsmynnis.

Hurðarbak

V4

Hurðarbakslindir
undir Ásum

Lindir undir Ásum sem nýttar eru fyrir fyrrum Hraungerðishrepp.

Neistastaðir og
Hurðarbak.

Flokkur II. Grannsvæði
Utan við brunnsvæði taka við grannsvæði vatnsbóla sem eru aðrennslissvæði grunnvatns. Verndarákvæði grannsvæða eru þessi:
a. Á grannsvæðum er óheimilt að nota eða hafa birgðir af efnum, sem geta mengað grunnvatn. Hér er
m.a. átt við olíu, bensín, og skyld efni, salt, eiturefni til útrýmingar skordýra eða gróðurs og önnur efni
sem geta mengað grunnvatn, auk efna sem sérstaklega eru tilgreind í reglugerð um neysluvatn.
b. Ekki skal leyfa nýjar byggingar, sumarbústaði eða þess háttar á svæðinu.
c. Vegalagning, áburðarnotkun og önnur starfsemi skal vera undir ströngu eftirliti.
Grannsvæði vatnsbóla eru jafnan ofan byggðarinnar og eru auðkennd á skipulagsuppdrætti:
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Nr.

Flokkur II

Lýsing

Jörð

1

Grannsvæði
Hurðarbakslinda

Aðrennslissvæði linda í Ásum ofan vatnsbóla í löndum
Neistarstaða og Hurðarbaks.

Neistastaðir og
Hurðarbak

2

Grannsvæði
Ruddakrókslindar

Aðrennslissvæði Ruddakrókslindar í landi Þingdals.

Þingdalur
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Flokkur III. Fjarsvæði
Fjarsvæði er á vatnssviði vatnsbóla en liggur utan þess lands sem telst til I. og II. flokks verndarsvæða.
Verndarákvæði fjarsvæða eru þessi:
a. Þar sem vitað er um sprungur eða misgengi skal gæta fyllstu varúðar í meðferð efna sem talin eru
upp í II. flokki. Stærri geymslur fyrir slík efni eru bannaðar á svæðinu.
b. Heilbrigðisnefnd getur gefið út frekari fyrirmæli varðandi umferð á þessu svæði og um byggingu
sumarhúsa og annarra mannvirkja.
Í Villingaholtshreppi eru eftirfarandi fjarsvæði;
Nr.

Flokkur III

Lýsing

Jörð

1

Aðrennslissvæði
vatnsbóla

Fjarsvæði linda í Ásum, Skotmannshól og Skagaási.

Þingdalur,
Hurðarbak

5.3.3 Skilgreining vatnsgæða og flokkun vatns
Markmið:
Vatnsgæði í sveitarfélaginu séu ávallt til fyrirmyndar.
Leiðir:
o Stefnt er að því að Heilbrigðiseftirlit Suðurlands flokki vatnasvæði í samráði við sveitarstjórn og setji
viðmiðunarmörk vegna gerlamengunar og notkunar áburðarefna.
Til þess að viðhalda náttúrulegu ástandi vatns og til þess að vernda það gegn mengun frá mannlegri
starfsemi skulu heilbrigðisnefndir flokka vatn í samræmi við 9. og 10. gr. reglugerðar nr. 796/1999 um
mengun vatns. Vatnasvæðum á að skipta í fimm flokka, A-E, í samræmi við reglugerð um mengun vatns.
Framangreind flokkun á vatnasvæðum í sveitarfélaginu hefur ekki farið fram.
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5.3.4

Hverfisverndarsvæði
Markmið:
Stuðlað verði að varðveislu náttúruminja, fornleifa og annarra söguminja, sem m.a. rennir
styrkari stoðum undir ferðaþjónustu á svæðinu.

HVERFISVERNDARSVÆÐI
Um hverfisverndarsvæði gilda sérstök ákvæði sem sveitarstjórn setur, s.s. um verndun menningarsögulegra minja,
náttúruminja eða trjágróðurs, án þess að um lögformlega
friðun sé að ræða. (Sjá einnig gr. 4.22 í skipulagsreglugerð).

Leiðir:
o
o

Markvisst verði reynt að vernda náttúru- og þjóðminjar á svæðinu.
Í aðalskipulaginu hafa svæði og staðir verið skilgreindir sem hverfisverndarsvæði.

Hverfisverndarsvæði er af tvennum toga; vegna náttúruverndar og vegna fornleifa.
Hverfisvernd vegna náttúruverndar
Nokkur mikilvæg votlendissvæði eru skilgreind sem hverfisverndarsvæði, einkum vegna sérstæðs
fuglalífs, gróðurs og útivistargildis. Ákvæði hverfisverndar eru þessi:
a. Hefðbundnar nytjar, svo sem beit og veiðar geta haldist eins og verið hefur. Sveitarstjórn getur þó
sett reglur um takmörkun eða stjórn beitar á svæðinu.
b. Framræsla votlendis á svæðunum er óheimil. Lögð er til endurheimt votlendis þar sem því verður við
komið.
c. Halda skal byggingaframkvæmdum í lágmarki og þess gætt að þær leiði til eins lítillar röskunar og
kostur er.
d. Skráning fornleifa fer ef þörf krefur fram áður en ráðist er í bygginga- eða framkvæmdaleyfisskyldar
framkvæmdir.
Yfirlit yfir þau hverfisverndarsvæði sem auðkennd eru á skipulagsuppdrætti er tekið saman í töflum hér að
neðan. Þar kemur einnig fram hvaða þættir standa á bak við verndargildi þeirra:
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Nr.

Heiti svæðis

Lýsing

H1

Tjarnir við
Sviðugarða

Gróskumiklar tjarnir, nokkuð heilleg votlendi og dælir.
Dæmi um mýrar með áveituminjum.

Jörð/jarðir
Súluholt og
Sviðugarðar

H2

Villingaholtsvatn

Villingaholtsvatn hefur sennilega takmarkað gildi nema á
fartíma því óræst mýrlendi umhverfis það er af skornum
skammti. Á vorin er mikil umferð andfugla.

Vatnsholt,
Vatnsendi,
Villingaholt

H3

Hurðarbaksvatn

Á Hurðarbaksvatni verpir álft, rauðhöfði, mófuglar o.fl.
Mýrin er nokkuð framræst og skurður liggur út í vatnið.

Hurðarbak
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5.3.5

Svæði undir náttúruvá
Markmið:

NÁTTÚRUVÁ
Svæði undir náttúruvá eru svæði þar sem hætta er talin
stafa af náttúruhamförum, s.s. snjóflóðum, skriðuföllum,
sjávarflóðum, vatnsflóðum, jarðskjálftum, eldvirkni eða
veðurfari. (Sjá einnig gr. 4.18 í skipulagsreglugerð.)

Spornað verði við landbroti af völdum Þjórsár með styrkingu og viðhaldi varnargarða.
Helstu jarðskjálftasprungur á svæðinu verði kortlagðar.
Þess verði gætt að íbúðarbyggð og sumarbústaðasvæði verði ekki skipulögð á hættusvæðum.
Leiðir:
o
Hættusvæði vegna jarðskjálfta verði kortlögð enn frekar.
o
Kortlögð verði hugsanleg flóðasvæði, einkum vegna vetrarflóða í Hvítá.
Í skipulagsreglugerð (nr. 400/1998) gr. 4.18, sem fjallar um svæði undir náttúruvá segir m.a. að í svæðisog aðalskipulagi skuli auðkenna og gera grein fyrir svæðum undir náttúruvá, staðsetningu þeirra, hvaða
landnotkun er fyrirhuguð á svæðunum og hvaða reglur gilda um umgengni og mannvirkjagerð. Jafnframt
skal gera grein fyrir byggðum eða fyrirhuguðum varnarvirkjum. Í deiliskipulagi skal síðan útfæra þetta
nánar m.a. skilyrði um styrkingu og útfærslu mannvirkja.

Mynd 5.3. Jarðskjálftasprunga í landi Heiðarbæjar.

Jarðskjálftar
Á Miðsuðurlandi er mesta jarðskjálftasvæði landsins en jarðskjálftar verða þegar losnar um spennu á
þverbrotabeltinu sem liggur frá Bláfjalla-Hengilssvæðinu og austur til Mýrdalsjökuls, þ.e. austarlega á A-V
jarðskjálftabeltinu á Suðurlandi. Skjálftasvæðum Íslands hefur verið skipt niður í fimm
hönnunarhröðunarsvæði þar sem taldar eru 10% líkur á jarðskjálfta af ákveðinni stærðargráðu á 50 ára
tímabili, sbr. mynd 5.4. Hæsti áhættuflokkurinn hefur hönnunarhröðunina ag = 0,4 (0,4g) en það er 40%
af þyngdarhröðuninni. Næsti áhættuflokkur hefur hönnunarhröðunina 0,3g. Síðan koma 0,2g, 0,15g og
loks 0,1g. Við hönnun mannvirkja þarf því að taka mið af hönnunarhröðun einnan hvers svæðis. Veruleg
sveiflumögnun getur orðið á hraunlögum ofan á setlögum samanborið við jarðskjálftaáhrif á klöpp. Víða á
Suðurlandsundirlendinu háttar þannig til og því ástæða til að sýna sérstaka aðgát við hönnun mikilvægra
mannvirkja. Fyrrum Villingaholtshreppur er á Suðurlandsskjálftabeltinu og í hæsta áhættuflokki, þ.e. 0,4g.
Öflugir jarðskjálftar geta því orðið á svæðinu.
Vegna staðhátta og landgæða er nær allt sveitarfélagið nýtt til byggðar og búskapar þrátt fyrir að hluti
þess sé á mesta skjálftasvæði landsins. Því verður líkast til aldrei hægt að koma algerlega í veg fyrir tjón
af völdum jarðskjálfta. Meginatriði er að byggð og mannvirkjum verði þannig fyrir komið að lágmarkshætta
verði á manntjóni, auk þess sem leitast verði við að eignatjón verði sem minnst og valdi sem minnstri
röskun á daglegu lífi.
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Eftirfarandi verklagsreglur miða að því að draga úr tjóni í jarðskjálftum:
a. Hafa skal að leiðarsljósi að byggja fremur lágreist hús og að ekki verði byggt yfir þekktar jarðskjálftasprungur.
b. Ekki verði stofnað til nýrrar byggðar á upptakasvæði stórra skjálfta. Ekki ætti að reisa hús á eða í
næsta nágrenni við þekkt upptakamisgengi jarðskjálfta.
c. Áður en byggð er skipulögð og byggingarframkvæmdir hafnar á eða við skjálftasvæði skal framkvæmdaaðili kanna bergsprungur á svæðinu. Ekki ætti að reisa mannvirki yfir sprungur eða stalla í
berggrunninum.
d. Byggingar (íbúðarhús, útihús eða frístundahús) skulu ekki reistar undir hömrum eða hlíðum þar
sem hætta kann að vera á grjóthruni eða skriðum í jarðskjálftum.

Mynd 5.4. Skipting Íslands í hönnunarhröðunarsvæði miðað
við 500 ára meðalendurkomutíma. (Heimild: Staðlaráð
Íslands, Íslenskur staðall).

Landbrot
Fyrir neðan Egilsstaðahverfi flæmist Þjórsá um sanda allt niður til sjávar. Áin hefur brotið mikið land svo
þurft hefur að færa bæi undan ágangi hennar. Þjórsá er sérstaklega skæð í vetrarleysingum og hefur það
iðulega gerst að hún hafi brotist vestur úr farvegi sínum og valdið skemmdum á landi með landbroti og
sandfoki. Samvinna hefur tekist milli Landsvirkjunar, Landgræðslu ríkisins, landeigenda og sveitarfélags
um að hindra landbrot Þjórsár. Þvergarðar sem gerðir hafa verið hafa reynst vel og sandur safnast við þá.
Eldvirkni
Byggð er ekki talin stafa hætta á eldgosum á svæðinu.
Aðrar náttúruhamfarir
Ekki er talin sérstök hætta á öðrum náttúruhamförum.
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5.4

SAMGÖNGUR OG VEITUR

5.4.1

Vegir
Markmið:
Leitað verði hagkvæmustu lausna í vegagerð og stuðlað að umferðar- og rekstraröryggi og
samtengingu byggðar, m.a. vegna skólaaksturs og atvinnu utan býla.
Stuðlað verði að endurbótum þjóðvega og að þeir verði allir byggðir upp og bundnir slitlagi
fyrir lok skipulagstímans.

VEGIR
Skipulagsáætlunin staðfestir núverandi vegakerfi Vegagerðarinnar. Lýsing vegakerfisins er samkvæmt flokkunarkerfi Vegagerðarinnar í stofnbrautir og tengibrautir. Safnvegir eru einungis sýndir til skýringar á skipulagsuppdrætti. (Sjá einnig gr. 4.16 í skipulagsreglugerð.)

Leiðir:
o Aukið verði öryggi vegfaranda á þjóðvegum. Sérstök áhersla verði lögð á öruggari vegtengingar
tengibrauta við Suðurlandsveg.
o Stuðlað verði að bættum samgöngum við nágrannabyggðalög til að stækka atvinnusvæði og til
að bæta möguleika á sviði ferðaþjónustu.
Vegasamgöngur á landi og tengingar við nágrannabyggðalög eru nokkuð góð í sveitarfélaginu.
Suðurlandsvegur sem liggur í gegnum sveitarfélagið er skilgreindur sem stofnvegur. Tengivegir eru allir
aðrir vegir í byggð nema þeir sem liggja að bæjum en þeir flokkast sem safnvegir. Safnvegum og
einkavegum er ekki gerð sérstök skil í aðalskipulagi, en þeir helstu er sýndir til skýringar á skipulagsuppdrætti. Um reiðstíga er fjallað í kafla 5.4.3. Fjallað er um helstu gönguleiðir í kafla 5.4.4.
Skipulagsáætlunin staðfestir núverandi vegakerfi Vegagerðarinnar sem og samgönguáætlun, sem gerð
hefur verið til 2010 og þingsályktunartillögu til 2018.
Stofnvegir
Á skipulagsuppdráttum er auðkennt núverandi stofnvegakerfi og fyrirhugaðar breytingar á stofnvegum
til loka skipulagstímabilsins skv. langtímaáætlun í vegamálum 2007-2018 og tillögum sveitarstjórnar.
Suðurlandsvegur er eini stofnvegurinn sem liggur í gegnum Villingaholtshrepp:
Vegnr.
1

Heiti vegar
Suðurlandsvegur

Lýsing
Liggur í gegnum sveitarfélagið frá Þjórsárbrú að austan og að Skeiðavegi í
vestri. Engar breytingar eru fyrirhugaðar á veginum.

Mynd 5.5. Helstu stærðir í gerð skipulags þar sem þjóðvegir koma við
sögu. (Heimild: Vegagerðin 2007).
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Tengibrautir
Haldið verði áfram endurbótum tengibrauta almennt í Villingaholtshreppi. Skipulagið tekur til eftirfarandi
tengibrauta í sveitarfélaginu. Gert er ráð fyrir að vegirnir verði byggðir upp nálægt núverandi legu og
lagðir bundnu slitlagi.
Vegnr.

Heiti vegar

Lýsing

302

Urriðafossvegur

Liggur af Hringvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss á Villingaholtsveg nálægt Villingaholti. Gert er ráð fyrir að vegurinn flytjist upp fyrir Urriðafossbæina. Gert er ráð fyrir að vegurinn verði byggður upp og teknar af honum krappar beygjur, s.s. við Egilsstaðabæina.

305

Villingaholtsvegur

Liggur af Hringvegi í Flóa um Villingaholt, suður með Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða. Gert er ráð fyrir að vegurinn verði byggður upp og teknar af honum krappar beygjur, s.s. við
Ferjunes.

308

Hamarsvegur

Liggur af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógsnes
á Villingaholtsveg hjá Villingaholti. Gert er ráð fyrir að vegurinn verði
byggður upp og teknar af honum krappar beygjur.

309

Kolsholtsvegur

Liggur af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda og að vegamótum að Kolsholtshelli.

311

Önundarholtsvegur

Liggur af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt, á Villingaholtsveg norðan Önundarholts.

Hurðarbaks
vegur

Liggur af Villingaholtsvegi við Orrustudal að Hurðarbaki.

Safnbrautir og einkavegir
Helstu vegir í þessum flokki eru heimreiðar að einstökum bæjum og eru flestar þeirra sýndar á skipulagsuppdrætti. Vegir í þessum flokki eru ekki sýndir til staðfestingar heldur settir fram til skýringar á
uppdrætti.
5.4.2
FLUGVELLIR

Flugbrautir
Í Villingaholtshreppi er ekki flugvöllur fyrir farþegaflug, en við Forsæti er um 800 m löng flugbraut til
einkaafnota. Flugvöllurinn við Selfoss þjónar sjúkra- og neyðarflugi.

Flugvellir flokkast í flugvelli og flugbrautir. (Sjá einnig gr.
4.16 í skipulagsreglugerð.)
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5.4.3

Reiðstígar
Markmið:
Meginreiðleiðir verði greiðfærar allt árið og malarbornar þar sem þess gerist þörf.
Þess verði gætt að umferð hestamanna valdi sem minnstum spjöllum á gróðurlendi og söguog náttúruminjum.
Unnið verði að greiðfæru reiðleiðakerfi innan héraðs í samstarfi við nágrannasveitarfélög og
landeigendur.

REIÐSTÍGAR
Á skipulagsuppdrætti eru einungis sýndar helstu reiðleiðir.
Að hluta til fylgja þær gömlum þjóðleiðum og þjóðvegum.
Meginreiðstígar verða byggðir upp, en auk þeirra eru aðrar
reiðleiðir sýndar til leiðbeiningar á skipulagsuppdrætti. (Sjá
einnig gr. 4.16 í skipulagsreglugerð).

Leiðir:
o Byggt verði upp skilvirkt reiðstígakerfi í samvinnu við félag hestamanna og Vegagerðina.
o Reiðleiðir verði færðar frá þjóðvegum þar sem því verður við komið.
Meginreiðstígar tengja saman byggð og heiðalönd, en eru jafnframt reiðleiðir milli byggða innan
héraðsins. Til staðar er reiðstígur meðfram Suðurlandsvegi og eru reiðleiðir víða um Flóasvæðið og er
m.a. riðið eftir gömlu þjóðleiðunum. Auk meginreiðstíga eru ýmsar aðrar reiðleiðir sem eru einungis
sýndar til leiðbeiningar á skipulagsuppdrætti. Yfirlit yfir reiðstíga í Villingaholtshreppi er sýnt á
þemauppdrætti, sbr. kafla 5.5.
5.4.4

Göngustígar
Markmið:
Stuðlað verði að almennri útivist í sveitarfélaginu og stutt við uppbyggingu ferðaþjónustu.

GÖNGUSTÍGAR
Á skipulagsuppdrætti eru einungis sýndar helstu gönguleiðir. Lega gönguleiða í dreifbýli er einungis til leiðbeiningar á skipulagsuppdrætti. (Sjá einnig gr. 4.7 í skipulagsreglugerð).
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Leiðir:
o Stefnt er að því að halda áfram merkingu gönguleiða í samstarfi við áhugamannafélög og aðila í
ferðaþjónustu.
Helsta gönguleiðin á svæðinu er eftir Ásvegi, milli Orrustustaða og Hnauss, hún er stikuð.
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5.4.5

Vatnsveita
Markmið:
Stefnt er að því að öll byggð í Villingaholtshreppi njóti nægjanlegs og góðs neysluvatns.
Skoðaðir verði möguleikar á samstarfi við nágrannasveitarfélög á sviði neysluvatnsmála.

VATNSVEITA

Leiðir:

Til vatnsveitu teljast stofnkerfi veitunnar, þ.e. flutningskerfi
frá upptökum að dreifikerfi. (Sjá einnig gr. 4.17 í skipulagsreglugerð).

o Sveitarstjórn vinni markvisst að því að auka við þjónustu vatnsveitunnar.
o Sveitarfélagið sjái til þess að vatnsból verði afgirt og engar framkvæmdir sem geta ógnað vatnsverndarsvæðum verði leyfðar á grann- eða fjarsvæðum þeirra.
Vatnsveita Villingaholts-, Gaulverjabæjar og Stokkseyrarhrepps tekur vatn úr Ruddakrókslind og er
sjálfrennsli frá vatnsbólinu til flestra bæja í Flóa. Vatnsveita Hraungerðishrepps tekur vatn á tveimur
stöðum í Villingaholtshreppi og er sjálfrennsli frá lindunum á tengda bæi í Hraungerðis- og Villingaholtshreppi.
Um vatnsból og vatnsverndarsvæði er fjallað í kafla 5.3.2.
5.4.6

Hitaveita
Markmið:

HITAVEITA
Til hitaveitna telst stofnkerfi veitnanna, þ.e. flutningskerfi
frá upptökum að dreifikerfi. (Sjá einnig gr. 4.17 í skipulagsreglugerð).

Stefnt er að því að öll byggðin tengist hitaveitu.
Haldið verði áfram rannsóknum á möguleikum á nýtingu jarðvarma í sveitarfélaginu.
Leiðir:
o Haldið verði áfram rannsóknum og möguleikum á að nýta jarðhita til að hita upp húsnæði sem víðast
í Villingaholtshreppi.
Jarðhitavottur er í landi Kolsholts og í Skagaás, en mun meiri möguleikar eru á nýtingu jarðvarma í fyrrum
Hraungerðishreppi.

Landmótun sf
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5.4.7

Fráveita
Markmið:
Stefnt er að því að öll byggð í Villingaholtshreppi verði tengd viðurkenndum rotþróm á næstu
árum.
Sameiginlegar fráveitur verði þar sem þéttleiki byggðar, landslag og náttúrufarslegar
aðstæður leyfa.

FRÁVEITA
Til fráveitu teljast rotþrær og stofnkerfi fráveitu, þ.e.
flutningskerfi frá upptökum að dreifikerfi. (Sjá einnig
gr. 4.17 í skipulagsreglugerð).

Leiðir:
o Hagkvæm lausn verði fundin á frárennslismálum sveitarfélagsins í dreifbýli í samráði við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands.
o Landeigendur verði hvattir til að koma upp rótþróm við þau íbúðarhús, þar sem engar rotþrær eru, í
samráði við fagaðila.
o Fráveituvatni frá einstökum húsum sem ekki verður leitt í fráveitur verði veitt um rotþró og siturleiðslu
sbr. reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skolp.
Viðurkenndar rotþrær eru við nær flesta bæi og sumarhús í dreifbýlinu. Stefnt er að því að öll byggð í
sveitarfélaginu verði tengd viðurkenndum rotþróm á næstu árum.
5.4.8

Rafveita
Markmið:
Stefnt er að því að öll byggð njóti raftengingar á sem hagstæðustu verði.
Leiðir:
o Að þrífösun rafmagns verði komið á í dreifbýli.
o Gert er ráð fyrir að allar nýlagnir 33 kV og með lægri spennu verði settar í jörð.

RAFVEITA
Til rafveitna telst stofnkerfi veitnanna, þ.e.
flutningskerfi frá upptökum að dreifikerfi ásamt
helgunarsvæðum. (Sjá einnig gr. 4.17 í skipulagsreglugerð).

Landmótun sf

Rafmagnsveita ríkisins er dreifiaðili raforku í sveitarfélaginu. Allir bæir eru tengdir dreifikerfi RARIK, sem
fær orku um stofnlínuna Búrfell-Hvolsvöllur sem er 66kV. Þaðan liggur dreifikerfi í 66 kV og 33 kV línum
um byggðina. Búrfellslína II liggur þvert yfir norðurhluta sveitarfélagsins og mun fyrirhuguð Urriðafosslína
tengjast henni á Heiðartanga í Ásahreppi.
Samkvæmt reglugerð 586/2004 skal tilgreina lágmarksfjarlægðir háspennulína til annarra mannvirkja sem
og opinna svæða til sérstakra nota. Ræktun hávaxinna plöntutegunda innan helgunarsvæðis er óæskileg
og gilda ákveðnar reglur um fjarlægð trjáa frá háspennulínum. Fjarlægðin miðast við að hún sé hæð
fullvaxinna trjáa sinnum 1,5. Reglugerðin vísar til íslenskra staðla sem ákvarða m.a. helgunarsvæði
meðfram háspennulínum þar sem ekki er heimilt að reisa nein mannvirki. Við framkvæmdir og við
skipulag nýrra svæða skal gera ráð fyrir eftirfarandi helgunarsvæði (byggingarbanni) háspennulína:
75

Flóahreppur Aðalskipulag 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi

66 kV línur 25 m.
132 kV línur 35-45 m.
220 kV línur 65-85 m.
Í fyrrum Villingaholtshreppi eru eftirfarandi háspennulínur:
Heiti línu
Búrfellslína II, 220 kV

Búrfell-Hvolsvöllur, 66 kV

5.4.9

Lýsing
Línan liggur frá Búrfelli að Geithálsi og liggur þvert yfir
sveitarfélagið um Flóðamosamýri og síðan norðan Hurðarbaksvatns.
Línan liggur frá Búrfelli að Hvolsvelli og þaðan á Selfoss.
Línan þverar sveitarfélagið sunnan Búrfellslínu II.

Fjarskipti
Markmið:
Gert er ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu fjarskipta í sveitarfélaginu sem stuðlar að
aukinni þjónustu við íbúa og styrkir atvinnustarfsemi.

FJARSKIPTI

Leiðir:
o Áframhaldandi uppbygging háhraðanets í sveitarfélaginu.
o Fjölgun senda fyrir farsíma í sveitarfélaginu.

Svæði fyrir fjarskiptamannvirki nær til stofnkerfa ljósleiðara og endurvarpsstöðva útvarps og sjónvarps. (Sjá einnig
gr. 4.17 í skipulagsreglugerð).

Ljósleiðari Símans liggur í gegnum Villingaholtshrepp nálægt Suðurlandsvegi og um Þjórsárbrú. Gert er
ráð fyrir ljósleiðaratengingu í Þjórsárver í nánustu framtíð.

5.5

ÞEMAUPPDRÆTTIR
Til þess að auðvelda lestur skipulagsgagna eru helstu efnisþættir aðalskipulags dregnir saman til
skýringar á sérstökum þemauppdráttum í mkv. 1:75.000. Skipulagsuppdrættir gilda ef ósamræmi er milli
þemauppdrátta og skipulagsuppdrátta. Þemauppdrættirnir eru eftirfarandi:
I. Landbúnaður; landgræðsla og skógrækt.
II. Byggð; íbúðarbyggð og frístundabyggð.
III. Verndarsvæði; náttúruminjar, fornminjar, vatnsverndarsvæði og hverfisverndarsvæði.
IV. Samgöngur.

Landmótun sf
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6.

HEIMILDIR
Alþingi 1997: Skipulags- og byggingarlög m.s.b. Stjórnartíðindi A, nr. 73/1997, 23 bls.
Byggðastofnun 1999: Byggðir á Íslandi, aðgerðir í byggðamálum, 42 bls.
Byggðastofnun 2001: Byggðarlög í sókn og vörn, Svæðisbundin greining á styrk, veikleika, ógnunum og
tækifærum byggðarlaga á Íslandi, 188 bls.
Félagsmálaráðuneytið 2005: Lokatillögur nefndar um sameiningu sveitarfélaga, 63 bls.
Fornleifastofnun Íslands: Svæðisskráning Fornleifa.
Húsafriðunarnefnd ríkisins 2000: Skrá yfir friðuð hús, lög reglugerðir og samþykktir, 133 bls.
Náttúruverndarráð 1996: Náttúruminjaskrá. Skrá um friðlýst svæði og aðrar náttúruminjar. Reykjavík, 7.
útgáfa, 64 bls.
Samgönguráðuneytið 2001: Samgönguáætlun 2003-2014. Tillaga stýrihóps.
Samgönguráðuneytið 2002: Þingsályktun um stefnu í byggðamálum fyrir árin 2002-2005.
Samgönguráðuneytið 2003: Þingsályktun um samgönguáætlun 2003-2006. Samgöngur á nýrri öld.
Samvinnunefnd um svæðisskipulag í Flóa 1996: Svæðisskipulag í Flóa 2011, 113 bls.
Siglingastofnun Íslands 2004: Yfirlitsskýrsla um sjóvarnir árið 2004, 121 bls.
Skipulagsstofnun 2003: Leiðbeiningar um gerð Aðalskipulags.
Skipulagsstofnun 2005: Leiðbeiningar um flokkun umhverfisþátta, viðmið og vægi umhverfisáhrifa.
Veiðimálastofnun 2005: Lax- og silungsveiðin 2004, 29 bls.
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Vefsíður:
Byggðarannsóknarstofnun Íslands: www.brsi.is
Flugmálastjórn Íslands: www.caa.is
Frjálsa alfræðiritið: http://is.wikipedia.org
Hagstofa Íslands: www.hagstofan.is
Húsafriðunarnefnd ríkisins: www.hfrn.is
Landsvirkjun: www.lv.is
Orkustofnun: www.os.is
Siglingastofnun Íslands: www.sigling.is
Suðurlandsskógar: www.sudskogar.is
Umhverfisstofnun: www.ust.is
Veðurstofa Íslands: www.vedur.is

Landmótun sf
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VIÐAUKI I
Í töflum 1 - 6 í viðauka eru umhverfisþættir, skipting þeirra í undirþætti og lýsing á þeim.
Ítarflokkun umhverfisþátta
Menningarminjar

Náttúruminjar

Tafla 1. Náttúru- og menningarminjar, land
Lýsing
Friðlýstar fornleifar
Skráðar friðlýstar fornleifar
Aðrar fornleifar
Minjar 100 ára og eldri
Hverfisvernd
Menningarminjar sem njóta hverfisverndar
Önnur menningarverðmæti
Aðrar minjar eða byggingar sem eru taldar verðmætar vegna sögulegs eða menningarlegs gildis
Sérstök vernd skv. 37. gr. laga um náttúruvernd
Eldvörp, gervigígar og eldhraun
Hverfisvernd
Náttúruminjar sem njóta hverfisverndar
Aðrar náttúruminjar
Fágætar/sérstakar jarðmyndanir á landsvísu eða heimsvísu
Aðrar náttúruminjar sem eru taldar verðmætar
Tafla 2. Landslag og ásýnd
Lýsing
Ósnortið/náttúrulegt yfirbragð
Fjölbreytileiki landslags
Andstæður í landslagi
Sérstaða/fágæti
Saga/sögulegt gildi

Ítarflokkun umhverfisþátta
Landslag

Menningarlandslag

Ítarflokkun umhverfisþátta
Grunnvatn

Sjór/strandsvæði
Hnattrænt
Staðbundið

Landmótun sf

Vatnsgæði
Vatnsflæði/vatnsbúskapur
Vatnsgæði
Veðurfar
Loftgæði
Loftgæði

Tafla 3. Vatn, sjór, andrúmsloft og veðurfar
Lýsing
Efnasamsetning (hlutfall mengunarefna)
Flæði grunnvatns
Magn grunnvatns
Grunnvatnshæð
Efnasamsetning (hlutfall mengunarefna)
Gróðurhúsaáhrif
Efnasamsetning (hlutfall mengunarefna)
Efnasamsetning (hlutfall mengunarefna), svifryk
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Ítarflokkun umhverfisþátta
Líf í vatni

Vistgerðir og/eða búsvæði
Gróður og dýr

Líf í sjó

Vistgerðir og/eða búsvæði
Gróður og dýr

Líf á landi

Vistgerðir og/eða búsvæði
Gróður og dýr

Ítarflokkun umhverfisþátta
Heilsa

Öryggi

Landmótun sf

Heilsufar íbúa
Óþægindi
Samfélagsöryggi

Tafla 4. Vistkerfi
Lýsing
Tegundir vistgerða/búsvæða
Sjaldgæfar vistgerðir
Tegundasamsetning
Válistategundir
Ábyrgðartegundir
Lykiltegundir
Friðlýstar tegundir
Tegundir vistgerða/búsvæða
Tegundasamsetning
Válistategundir
Ábyrgðartegundir
Friðlýstar tegundir
Tegundir vistgerða/búsvæða
Tegundasamsetning
Válistategundir
Ábyrgðartegundir
Friðlýstar tegundir
Tafla 5. Heilsa og öryggi
Lýsing
Mengun (s.s. hávaðamengun, loftmengun, mengun vatns, o.s. frv.)
Hávaði
Titringur
Ryk
Umferðaröryggi
Slysahætta
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Ítarflokkun umhverfisþátta
Félagslegt umhverfi

Útivist og tómstundir
Samgöngur

Efnahagsleg áhrif slysa

Tíðni og alvarleiki umferðarslysa

Tafla 6. Hagrænir og félagslegir þættir
Lýsing
Framboð, eftirspurn og aðgengi að svæðum fyrir tómstundir og útivist (s.s. leiksvæði, íþróttasvæði og útivistarsvæði)
Umferð
Ferðatími
Nálægð við flugvelli
Almenningssamgöngur
Vegakerfi
Göngu-, hjóla, og reiðleiðir
Fjöldi umferðaslysa á ári
Kostnaður vegna umferðarslysa
Umhverfisviðmið
Til að meta áhrif skipulagsins á umhverfisþættina eru notuð umhverfisviðmið. Viðmiðin geta verið stefna varðandi
viðkomandi umhverfisþátt sem fram kemur í t.d. lögum og reglugerðum, alþjóðasamningum eða stefnumótun
stjórnvalda. Einnig geta óskir og væntingar íbúa verið viðmið t.d. niðurstöður íbúaþings. Í töflum 7 - 12 eru gefin dæmi
af umhverfisþáttum og hvaða viðmið voru notuð til að meta áhrifin á umhverfisþáttinn. Listinn er ekki tæmandi.

Umhverfisþættir og undirþættir
Menningar-minjar
Friðlýstar fornleifar
Aðrar fornleifar, sbr. fornleifaskráningu fyrir
svæðið
Hverfisvernd
Önnur menningar-verðmæti
Náttúruminjar og
land
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Friðlýst svæði
Sérstök vernd skv. 37. gr. laga um náttúruvernd
Hverfisvernd
Aðrar náttúruminjar

Tafla 7. Náttúru- og menningarminjar, land
Umhverfisviðmið
Að tryggja eftir föngum varðveislu menningarsögulegra minja í eigin umhverfi, auðvelda aðgang
og kynni þjóðarinnar af menningarsögulegum minjum landsins. Stuðla að verndun
menningarsögulegra minja og tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til
komandi kynslóða.
Að tryggja varðveislu náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og
ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
Tryggja eftir föngum þróun íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum, en verndun þess sem þar er
sérstakt eða sögulegt.
Jarðmyndanir sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 37. gr. laga um náttúruvernd s.s eldvörp,
gervigígar og eldhraun.

Heimild
Þjóðminjalög (ÞL)

Skipulags- og
byggingarlög.(SBL)
Lög um
náttúruvernd (Ln)
Ln

81

Flóahreppur Aðalskipulag 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi
Umhverfisþættir og undirþættir
Náttúrulegt landslag
Menningarlandslag

Tafla 8. Landslag og ásýnd
Umhverfisviðmið
Megin landslagseinkenni svæðis, heildarsvipmót.
Fjölbreytileiki landslags og andstæður í landslagi.
Sérstaða/fágæti og ósnortið/náttúrulegt yfirbragð.
Saga/sögulegt gildi.

Umhverfisþættir og undirþættir
Líf í vatni
Vistgerðir og/eða
Líf í sjó
búsvæði
Líf á landi
Gróður og dýr

Tafla 9. Vistkerfi
Umhverfisviðmið
Stuðla að samskiptum manns og umhverfis þannig að hvorki spillist líf eða land né mengist sjór, vatn eða andrúmsloft. Tryggja
eftir föngum þróun íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum, en verndun þess sem þar er sérstakt eða sögulegt.
Tegundir sem verndaðar eru samkvæmt lögum, eru á válista, eru einkennis tegundir eða mikilvægar á svæðis- lands, eða
heimsvísu. Önnur svæði mikilvæg fyrir dýr og/eða plöntur s.s. svæði þar sem fjölbreytni lífríkis er mikil eða svæði sem liggja
nærri byggð.
Viðhaldið verði fjölbreytileika tegunda og vistkerfa.
Við framkvæmdir sem raska eða breyta lifandi náttúru verði beitt varúðarsjónarmiði og vistkerfisnálgun þannig að neikvæðum
áhrifum verði haldið í lágmarki.

Umhverfisþættir og undirþættir
Yfirborðsvatn
Vatnsgæði
Grunnvatn
Vatnsflæði/
Sjór/strandsvæði
vatnsbúskapur

Andrúmsloft og
veðurfar,
hnattrænt og
staðbundið
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Veðurfar
Loftgæði
Gróðurhúsalofttegundir

Tafla 10. Vatn, sjór, andrúmsloft og veðurfar
Umhverfisviðmið
Stuðla að samskiptum manns og umhverfis þannig að hvorki spillist líf eða land né mengist sjór, vatn eða andrúmsloft.
Mengun í ám og stöðuvötnum verði engin eða svo lítil að hún hafi ekki áhrif á vistkerfi ferskvatns, fiskigengd eða útivistargildi.
Til þess að viðhalda náttúrulegu ástandi vatns og til þess að vernda það gegn mengun frá mannlegri starfsemi skulu
heilbrigðisnefndir flokka vatn.

Halda skal loftmengun í lágmarki og viðhalda þeim gæðum sem felast í hreinu og ómenguðu lofti.
Íbúar landsins búi við heilnæmt andrúmsloft þar sem mengun verði haldið undir ströngustu mörkum á Evrópska
efnahagssvæðinu. Loftmengun af völdum iðnaðar og annarrar starfsemi verði haldið í lágmarki eftir því sem kostur er.

Heimild
Leiðbeiningar
Skipulagsstofnunar
(L Sk)
L Sk
L Sk
L Sk
Heimild
Ln
L Sk.
Velferð til framtíðar.
(Vft)
Vft

Heimild
Ln
Vtf
Reglugerð um
varnir gegn
mengun vatns nr.
796/1999 (Rvgmv)
Reglugerð um
loftgæði (Rl)
Vft
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Umhverfisþættir og undirþættir
Heilsa og öryggi
Heilsufar íbúa
Óþægindi, áreiti
Samfélagsöryggi

Tafla 11. Heilsa og öryggi
Umhverfisviðmið
Halda skal loftmengun í lágmarki og viðhaldið verði þeim gæðum sem felast í hreinu og ómenguðu loft. Loftmengun af völdum
umferðar, iðnaðar og annarra starfsemi verði haldið í lágmarki eftir því sem kostur er.
Hávaði skal vera undir þeim viðmiðunarmörkum sem koma fram í reglugerð um hávaða.

Heimild
Vft
Reglugerð um
hávaða (Rh)

Umferðaröryggi.
Umhverfisþættir og undirþættir
Efnahagur og
Staðbundið
atvinnulíf
Þjóðhagsleg
Félagslegt
Útivist og
umhverfi
tómstundir
Samgöngur
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Tafla 12. Hagrænir og félagslegir þættir
Umhverfisviðmið
Efnahagslegur kostnaður vegna umferðaslysa og afleiðinga þeirra.
Að þróun byggðar og landnotkunar verði í samræmi við skipulagsáætlanir sem hafi félagslegar og menningarlegar þarfir
landsmanna að leiðarljósi.
Tekið verði tillit til útivistargildis svæða við skipulag og ákvarðanir um landnýtingu.

Heimild
Sbl
Vft
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