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INNGANGUR:
Undirbúningur að gerð aðalskipulags Gaulverjabæjarhrepps hófst vorið
2002. Vinna að gagnaöflun og vinnslu kortagrunna á stafrænt form hófst
strax um vorið. Í ágúst 2002 var sent út kynningarbréf til allra landeigenda,
sem innihélt spurningar varðandi áform um uppbyggingu, viðhorf til
verndunar og fleira. Í kjölfar spurningakönnunarinnar hófust heimsóknir til
landeigenda. Landeigendur sem ekki höfðu svarað spurningakönnuninni í
upphafi voru einnig heimsóttir og leitað var eftir svörum og upplýsingum
um uppbyggingaráform. Með þessari aðferð fékkst um 80% (36
landeigendur af 45) heildarsvörun úr könnuninni. Megin niðurstöður
könnunarinnar eru birtar í Viðauki II. Upplýsingaöflun meðal landeigenda,
ásamt öflun gagna um náttúrufar, forsendur byggðarinnar og lög og
reglugerðir, myndaði grundvöll að mótun fyrstu hugmynda um
stefnumörkun
Á fundi sveitarstjórnar þann 14. júlí 2003 voru kynnt og rædd fyrstu drög
að stefnumörkun aðalskipulagsins. Á fundi sveitarstjórnar í janúar 2004
var farið á nýjan leik yfir drög að stefnumörkun og ný áform landeigenda. Á
íbúafundi í Félagslundi þann 19. febrúar 2004 var vinnan við
aðalskipulagið kynnt, helstu forsendur, kortlagning áforma landeigenda og
fyrstu hugmyndir að stefnumörkun (sjá Viðauka III).
Í kjölfar íbúafundarins var gengið frá tillögu að aðalskipulagi 2003-2015
sem send var til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og öðrum opinberum
aðilum. Eftir endurbætur á tillögunni, var formleg tillaga að aðalskipulagi
2003-2015 kynnt á öðrum íbúafundi þann 26. október 2004 (sjá Viðauka
III). Sveitarstjórn Gaulverjabæjarhrepps samþykkti að óska eftir heimild til
auglýsingar á aðalskipulaginu á fundi sínum þann 16. nóvember 2004.
Aðalskipulagið var auglýst samkvæmt 18 gr. skipulags- og byggingarlaga
á tímabilinu 11. febrúar 2005 til 10. mars 2005 og frestur til að gera
athugasemdir var til 24. mars 2005. Engar athugasemdir bárust. Á fundi
sveitarstjórnar þann 31. maí 2005 var samþykkt að óska eftir staðfestingu
umhverfisráðherra á aðalskipulaginu samkvæmt 19. gr. skipulags- og
byggingarlaga.
Í greinargerðinni er gerð grein fyrir aðalskipulagi Gaulverjabæjarhrepps
2003-2015. Umfjöllunin miðast við flokkun landnotkunar eins og hún er í
skipulagsreglugerð og kemur fram á meðfylgjandi uppdrætti. Fyrst er þó
gerð grein fyrir lagaumhverfinu, helstu markmiðum aðalskipulagsins,
staðháttum og almennri framtíðarsýn.
Auk lýsinga á svæðum er sett fram staðfest stefnumörkun í einstökum
málaflokkum sem tengjast viðkomandi landnotkun. Stefna sveitarfélagsins
í einstökum málaflokkum er hluti af aðalskipulagi Gaulverjabæjarhrepps
2003-2015 og skal lögð til grundvallar við gerð deiliskipulags og
framkvæmdaáætlana og við ákvörðunartöku í sveitarfélaginu. Þemakort
eru almennt til skýringar nema annað sé tekið fram.
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UM AÐALSKIPULAG
Með skipulagi er ákveðið hvar og hvernig byggt skuli á landinu í
framtíðinni. Hlutverk skipulags er að stuðla að hagkvæmri þróun byggðar,
skynsamlegri notkun lands og nýtingu auðlinda og að fella byggð sem best
að umhverfi sínu. Annað mikilvægt hlutverk skipulags er að koma í veg
fyrir hagsmunaárekstra og tryggja að allar framkvæmdir séu samkvæmt
fyrirfram gerðri áætlun.
Með skipulags- og byggingarlögum (lög nr. 73/1997 m.s.br.) hefur eftirlit
með framkvæmdum í strjálbýli verið hert. Samkvæmt nýju lögunum ber
öllum sveitarstjórnum að gera aðalskipulag er nær til alls lands innan
marka sveitarfélagsins.
Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag. Í því er sett
fram stefna sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi,
umhverfismál og þróun byggðar til næstu 12 ára að minnsta kosti. Slík
skipulagsáætlun nýtist við ákvarðanatöku og gerð framkvæmda- og
fjárhagsáætlana.
Endurskoðun
Eftir gildistöku aðalskipulags þurfa allar framkvæmdir innan
skipulagssvæðisins að vera í samræmi við það. Aðalskipulagið er þó ekki
óbreytanlegt og getur sveitarstjórn ákveðið hvenær sem er að endurskoða
eða breyta þurfi staðfestu skipulagi ef gildar ástæður liggja fyrir.
Sveitarstjórn metur í upphafi hvers kjörtímabils hvort ástæða er til
endurskoðunar á aðalskiplaginu.
Eftirlit
Skipulags- og byggingarnefndir undir yfirstjórn sveitarstjórnar hafa eftirlit
með því að öll mannvirkjagerð innan sveitarfélagsins sé í samræmi við
gildandi aðalskipulag og samþykkt deiliskipulag.
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MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM
Samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 skal meta
umhverfisáhrif þeirra framkvæmda sem taldar eru geta haft í för með sér
umtalsverð áhrif á umhverfið, s.s. lífríki, vatn, loft, jarðmyndanir, landslag,
minjar og mannlíf.
Mat á umhverfisáhrifum skal vera fastur liður í gerð skipulagsáætlana,
sbr. 9 gr., 5. málsgrein skipulags- og byggingarlaga (nr. 73/1997 m.s.br.)
og grein 3.3. í skipulagsreglugerð (nr. 400/1998). Í samræmi við það er
sett fram stutt umfjöllun um hugsanleg umhverfisáhrif helstu stefnumiða og
uppbyggingaráforma, fyrir helstu landnotkunarflokka, í lok viðkomandi
kafla (sjá 2., 5. og 6. kafla).
Óheimilt er að veita leyfi til framkvæmda sem lög nr. 106/2000 ná til,
hefja framkvæmdir eða staðfesta skipulagsáætlanir samkvæmt skipulagsog byggingarlögum nema ákvæða þeirra laga hafi verið gætt. Í
skipulagsáætlun skal gera grein fyrir þeim framkvæmdum sem
fyrirhugaðar eru og háðar mati á umhverfisáhrifum og einnig hvaða
framkvæmdir sem eru ráðgerðar samkvæmt skipulagsáætluninni verða
ekki heimilaðar fyrr en að undangengnu mati á umhverfisáhrifum.
Ennfremur skal koma fram hvort mat á umhverfisáhrifum hafi þegar farið
fram á einstökum fyrirhuguðum framkvæmdum og greina frá niðurstöðum
þess.
Í lögunum (nr. 106/2000) er kveðið á um matsskyldu framkvæmda í 5.
grein (framkvæmdir sem ávallt eru háðar mati), 6. grein (framkvæmdir sem
kunna að vera háðar mati) og 7. grein (aðrar framkvæmdir sem eru
hugsanlega matsskyldar samkvæmt ákvörðun umhverfisráðherra). Í
viðauka I með lögunum eru taldar upp þær framkvæmdir sem eru ávallt
háðar mati á umhverfisáhrifum (sbr. 5.gr.). Í viðauka II eru taldar upp
framkvæmdir sem kunna að vera matskyldar vegna umtalsverðra
umhverfisáhrifa sökum umfangs, eðlis eða staðsetningar framkvæmdanna
(sbr. 6. gr. laganna). Framkvæmdaaðila ber að tilkynna Skipulagsstofnun
um fyrirhugaðar framkvæmdir svo unnt verði að ákveða hvort
framkvæmdin er matskyld eður ei.
Aðalskipulag Gaulverjabæjarhrepps 2003-2015 gerir ekki ráð fyrir
framkvæmdum sem heyrir undir 5. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum (nr.
106/2000) og eru sjálfkrafa matsskyldar eða eru tilkynningaskyldar skv. 6.
gr. (sjá Viðauki II í lögum) vegna hugsanlegrar matsskyldu:
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ÁGRIP AÐALSKIPULAGSINS 2003-2015
Hér að neðan eru sett fram í ágripsformi helstu stefnuatriði í mikilvægustu
málaflokkum aðalskipulagsins. Undirstrikað er að hér er ekki um tæmandi
yfirlit yfir reglur í viðkomandi landnotkunarflokki. Til að fá fyllra yfirlit fyrir
neðangreinda málaflokka, sjá 5., 6. og 14. kafla:
Landbúnaðarsvæði:
¾ Gaulverjabæjarhreppur er landbúnaðarhérað og er allt land bújarða
skilgreint sem landbúnaðarsvæði nema þar sem önnur landnotkun
hefur verið ákveðin.
¾ Nýting landbúnaðarsvæða sem merkt eru sem náttúruverndarsvæði
eða hverfisverndarsvæði geta verið háð vissum takmörkunum (sjá
dæmi að neðan).
¾ Nytjaskógrækt er almennt leyfileg á landbúnaðarsvæðum.
Landeigendur skulu kynna sveitarstjórn áform sín um nytjaskógrækt
áður en hún hefst. Áform um ræktun skjólbelta sem liggja nærri
vegum skal ennfremur tilkynna.
¾ Takmörkuð veitinga- og gistiþjónusta og minjagripaverslun er
leyfileg á landbúnaðarsvæðum, ef um aukabúgrein er að ræða.
¾ Leyfilegt skal að byggja allt að þrjú íbúðarhús á hverri bújörð, þar
sem aðstæður leyfa, sem ekki eru tengd búrekstri. Ef áform eru um
byggingu fleiri en þriggja húsa skal skilgreina svæðið sem
íbúðarsvæði. Leitast skal við að staðsetja ný hús í nálægð við
bæjarhlöð jarðanna og nýta sömu afleggjara frá þjóðvegi.
¾ Heimilt er að reisa allt að 3 stök frístundahús á
landbúnaðarsvæðum hverrar bújarðar.
Svæði fyrir frístundabyggð:
¾ Sveitarstjórn
lítur
jákvæðum
augum
á
uppbyggingu
sumarhúsahverfa en gæta verður þess að byggðin fari vel í
umhverfinu og gangi ekki á svæði með verndargildi.
¾ Æskilegt er að sumarhúsabyggð rísi sem mest á samfelldum
svæðum til að samnýta sem best þjónustukerfi.
¾ Að jafnaði verði gert ráð fyrir að ¼ lands á sumarhúsasvæðum
verði opið svæði til almennrar útivistar.
¾ Ef lagt er fram deiliskipulag fyrir aðeins hluta svæðis, skal því einnig
fylgja lauslegt heildarskipulag alls svæðisins varðandi vega- og
veitukerfi, göngustíga og útivistarsvæði.
¾ Stæðir sumarhúsalóða skulu vera að meðaltali á bilinu 5.000 til
10.000 m2.
Hverfisverndarsvæði:
Á hverfisverndarsvæðum sem hafa verndargildi vegna votlendis
(Bæjarvatn (H1), Tjarnir við Hamar (H3), Tjarnir við Sviðugarða, í landi
Rútsstaða, Sviðugarða og Vorsabæjar I (H3), Krákuvatn, Krákumýri og
Rauðavatn (H4). Mýrar norðan og austan Miklavatns-Kleppsvatn (H5),
Þjórsárós-Fljótshólar (H7), er lagt til að eftirfarandi reglur gildi:
¾ Að eftirlit verði haft með beit búfjár til að stemma stigu við ofbeit.
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¾ Að notkun áburðar (tilbúins sem og húsdýraáburðar) verði
takmörkuð.
¾ Almenn skotveiði verði bönnuð eða takmörkuð í samráði við
landeigendur.
¾ Sérstakar reglur megi setja um umgengni á varptíma.
¾ Frekari framræsla verði bönnuð og annað jarðrask (s.s. efnistaka).
¾ Ræktun nytjaskóga og önnur ræktun sem getur haft áhrif á vistkerfi
svæðanna verði bönnuð.
¾ Almennt
verði
byggingarframkvæmdar
ekki
leyfðar
á
landbúnaðarsvæðum sem heyra undir hverfisvernd.

SAMRÆMI VIÐ SVÆÐISSKIPULAG Í FLÓA 2011
Aðalskipulag Gaulverjabæjarhrepps 2003-2015 tekur mið af og byggir á
grunni þeirrar stefnumörkunar sem kemur fram í svæðisskipulagi Flóa
2011 en leiðir eftir sem áður til nokkurra breytinga á stefnumörkun
svæðisskipulagsins,2 varðandi landnotkun innan Gaulverjabæjarhrepps.
Aðalskipulagið er almennt unnið í stærri mælikvarða en svæðisskipulagið
en tekur í megin atriðum á sömu málaflokkum og svæðisskipulagið.
Stefnumörkunin er því í mörgum tilvikum ítarlegra en sett er fram í
svæðisskipulaginu. Sýnt þótti að aðalskipulagið myndi leiða til verulegra
breytinga á afmörkun einstakra landnotkunarflokka í svæðisskipulaginu.
Svæðisskipulagið var unnið samkvæmt eldri skipulagslögum og reglugerð
og hlaut aldrei lögformlegt gildi með staðfestingu ráðherra og því mun
staðfesting aðalskipulags Gaulverjabæjarhrepps ekki kalla á formlega
breytingu svæðisskipulagsins.

2 Samvinnunefnd um svæðisskipulag í Flóa: Svæðisskipulag í Flóa 2011. Unnið af Fjarhitun hf.
Svæðisskipulagið var undirritað af fulltrúum sveitarfélaganna í september 1992 og af Skipulagsstjórn ríkisins í
október 1992.
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1. STAÐHÆTTIR OG FRAMTÍÐARSÝN
Staðhættir:
Gaulverjabæjarhreppur er í Flóa, flatlendi sem liggur milli tveggja
meginfljóta á Suðurlandi, Hvítár-Ölfusár og Þjórsár. Aðliggjandi
sveitarfélög eru Hraungerðishreppur og Villingaholtshreppur í norðri og
Árborg í vestri. Handan Þjórsár er Djúpárhreppur, Rangárþing ytra. Land
innan marka Gaulverjabæjarhrepps er alls um 793 km2 en sveitarfélagið
nýtir afrétt á hálendinu sem er innan stjórnsýslumarka Skeiða- og
Gnúpverjahrepps.4
Gaulverjabæjarhreppur er sérstaklega flatlendur, að stærstum hluta vel
gróið mýrlendi sem ekki er ýkja blautt. Landið hvílir á Þjórsárhrauni sem
rann fyrir 8 til 10 þúsund árum, sem er orðið að þykkum karga. Hraunið er
lítt sýnilegt í dag og er jarðvegur víða allt að 3 metrar að þykkt.5 Í byrjun
aldarinnar eða fyrir tíma nútíma framræslu var nokkuð samfellt votlendi í
Flóanum og Gaulverjabæjarhreppi. Í dag eru einvörðungu heildstætt
votlendissvæði í Krákumýri og nágrenni6 og í grennd við Miklavatn.
Í vestanverðu sveitarfélaginu hafa bæirnir einkum raðast á lága
móbergshryggi þar sem land hefur verið þurrara og auðveldar hefur verið
með túnrækt og vatnstöku. Í þessum móbergshryggjum eru hellar, að
mestu gerðir að mannahöndum, sem hafa verið nýttir til búskaparins. Í
sunnanverðu og austanverðu sveitarfélaginu standa bæirnir á vallendi sem
er á mörkum mýrlendisins og sendins jarðvegs, meðfram Þjórsá og
sjávarsíðunni.
Gaulverjabæjarhreppur
eru
landbúnaðarhérað
þar
sem
mjólkurframleiðsla og nautgriparækt er ríkjandi búgrein. Á 88% býlanna er
einhver búskapur stundaður og á 56% þeirra eru mjólkurbú í fullum
rekstri. Gaulverjabær og nágrenni er miðkjarni sveitarfélagsins en þar er
félagsheimili, skóli og kirkja. Þar hefur einnig verið skipulagt íbúðarsvæði.
Íbúum Gaulverjabæjarhrepps hefur fækkað verulega á undanförnum
áratugum en íbúatalan hefur verið nokkuð stöðug undanfarin árin. Íbúar
sveitarfélagsins voru 135 árið 2003. Árið 1901 bjuggu 461 íbúi í
Gaulverjabæjarhreppi.
Árið 1709 voru 32 lögbýli í Gaulverjabæjarhreppi7 og 12 hjáleigur í
byggð, auk 12 hjáleiga og fornbýla sem voru í eyði.8 Árið 2001 voru um 34
býli í ábúð í Gaulverjabæjarhreppi, þ.a. 30 býli þar sem búskapur var
stundaður og 19 mjólkurbú í fullum rekstri. Alls eru skráð 11 eyðibýli og
landskikar sem eru án ábúenda árið 2001.9 Árið 2003 var ræktað land í
sveitarfélaginu alls um 1300 ha. Meðalstærð ræktaðs lands á jörð er um
40 ha.
3 Samkvæmt gögnum Landmælinga Íslands.

4 Vigfús Einarsson: "Gaulverjabæjarhreppur", Sunnlenskar byggðir,

bls. 86-168.

5 Jón Eiríksson: "Jarðlagaskipan Ytra Miðsuðurlands", Bs-ritgerð, Háskóla Íslands 1973.
6

Þóra Ellen Þórhallsdóttir (et. al): “Röskun votlendis á Suðurlandi”, í Íslensk votlendi, verndun og nýting
(ritstj. Jón S. Ólafsson), 1998, bls.131-142.
7 Þar af taldir 2 partar á Syðri-Gegnishólum, 3 partar á Efri-Gegnishólum, 5 jarðarpartar í Traustholti, 2 partar
í Meðalholti.
8 Árni Magnússon & Páll Vídalín: Jarðabók. Annað bindi. (1921), bls.3-39.
9Jarðaskrá 2002 og Forðagæsluskýrslur 2002
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Gaulverjabæjarhreppur er í ágætum samgöngum við nágrannabyggðir
og höfuðborgarsvæðið, þó nokkurra endurbóta sé þörf á núverandi vegum.
Frá Gaulverjabæ eru um 15 km til Selfoss, um 65 km til Reykjavíkur (örlítið
meiri vegalengd um Þrengslin) og 10 km til Stokkseyrar. Frá
Partajörðunum eru um 15 km til Gaulverjabæjar (sú vegalengd verður mun
styttri ef ný vegtenging er gerð milli vega nr. 305 og nr. 308.)
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Framtíðarsýn:
Framtíð byggðar í Gaulverjabæjarhreppi gæti grundvallast á eftirfarandi
þáttum:
A. Eflingu landbúnaðar. Hefðbundinn landbúnaður hefur dregist eilítið
saman á undanförnum áratugum, einkum vegna fækkunar búa. Þau
mjólkurbú sem fyrir eru hafa hinsvegar flest eflst. Góð ræktunarskilyrði
og nálægð við vinnslustöðvar og þéttbýli skapar skilyrði fyrir öflugan
landbúnað á svæðinu. Bættar samgöngur (m.a. stytting leiðar fyrir
mjólkurbílinn), trygg vatnsveita og tilkoma hitaveitu myndi skapa
traustari grundvöll fyrir eflingu landbúnaðar á svæðinu.
B. Bættum samgöngum við höfuðborgarsvæðið og Árborg.
Gaulverjabæjarhreppur er nú innan “klukkustundar radíusar “ frá
höfuðborgarsvæðinu og flestir bæir innan við 15 mín. radíusar frá
Selfossi. Með endurbættum vegum og nýjum tengingum skapast enn
betri skilyrði til uppbyggingar á svæðinu.
C. Framboð íbúðarsvæða í friðsælu umhverfi. Framboð íbúðarlóða í
friðsælu umhverfi, við Félagslund og á einstökum bújörðum), í nálægð
við samfélagslega þjónusta og stærra þéttbýli, getur stuðlað að
íbúafjölgun. Tilkoma hitaveitu í sveitinni gerði svæðið að enn álitlegri
búsetukosti. Íbúafjölgun getur orðið án þess að atvinnutækifærum fjölgi
innan sveitarinnar því Gaulverjabæjarhreppur eru hluti af
atvinnusvæði Árborgar og jafnvel höfuðborgarsvæðisins.
D. Uppbyggingu ferðaþjónustu og annarra atvinnugreina. Til að nýta
tækifæri sem felast í aukinni umferð ferðamanna og auknum tíma fólks
til orlofsdvalar þarf að skapa aðstöðu og skilyrði fyrir uppbyggingu
ferðaþjónustu.
E. Verndun sérkenna svæðisins. Sérkenni svæðisins felast einkum í
búsetulandslaginu sem skapast hefur í gegnum aldirnar á sléttlendinu
(hellarnir þ.m.t.), meðfram Þjórsá og við sjávarsíðuna.
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Almenn markmið:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Að íbúum Gaulverjabæjarhrepps verði tryggð góð lífsskilyrði.
Að íbúafjölgun verði á skipulagstímabilinu.
Að í sveitarfélaginu haldist svipað atvinnustig og verið hefur
Að Gaulverjabær-Félagslundur verði skilgreint sem miðkjarni og
þéttbýli sveitarfélagsins og að uppbygging íbúðarhúsnæðis og
þjónustu verði að mestu bundin við það.
Að tryggt verði framboð íbúðarlóða við Félagslund og Gaulverjabæ
í ákjósanlegu umhverfi.
Að stuðlað verði að fjölbreyttum möguleikum í uppbyggingu
íbúðarhúsnæðis í sveitarfélaginu á smábýlasvæðum og bújörðum.
Að
sköpuð
verði
skilyrði
fyrir
atvinnuuppbyggingu
í
Gaulverjabæjarhreppi, s.s. fyrir léttan iðnað og handverk, lítil
einstaklingsfyrirtæki og fyrirtæki í ferðaþjónustu, sem þó einkum
rúmast innan landbúnaðarsvæða.
Að við skipulag íbúðarlóða og staðsetningu bygginga almennt verði
þess gætt að undirlag hafi verið rannsakað gaumgæfilega m.t.t.
áhrifa í jarðskjálftum.
Að skapað verði svigrúm fyrir byggingu stakra íbúðarhúsa á
landbúnaðarsvæðum, innan lögbýla, í tengslum við núverandi
bæjarþyrpingar.
Að stuðlað verði að áframhaldandi góðum skilyrðum í landbúnaði,
með
samgöngubótum,
bættum
veitukerfum
og
með
skjólbeltaræktun til að bæta ræktunarskilyrði.
Að uppbygging sumarhúsa verði að mestu bundin við
sumarhúsahverfi.
Að unnið verði að uppbyggingu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu í
samvinnu við ferðaþjónustuaðila.
Að stuðlað verði að verndun helstu náttúrufyrirbæra og
menningarminja í sveitarfélaginu en jafnframt verði fólki gert kleift
að njóta þessara verðmæta.
Að markvisst verði unnið að umbótum á samgöngukerfi innan
sveitarfélagins og tengsl þess við nágrannabyggðarlög styrkt.
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2. BYGGÐASVÆÐI - ÞÉTTBÝLI:
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
Þéttbýli:
“Þyrping húsa þar sem búa a.m.k. 50 manns og fjarlægð milli húsa fer að
jafnaði ekki yfir 200 metra.”
Íbúðarsvæði:
“ Á íbúðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir íbúðarhúsnæði. Þar
má þó einnig gera ráð fyrir starfsemi sem eðlilegt er að þar sé til þjónustu
við íbúa viðkomandi hverfis, s.s. verslunum, hreinlegum iðnaði,
handiðnaðarfyrirtækjum, þjónustustarfsemi og leiksvæðum, eða annarri
starfsemi sem hvorki verður ætlað að muni valda óþægindum vegna
lyktar, hávaða eða óþrifnaðar né dragi að sér óeðlilega mikla umferð”
Miðsvæði:
Á miðsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir verslunar- og
þjónustustarfsemi og stjórnsýslu sem þjónar heilu landsvæði, þéttbýlisstað
eða fleiri en einu bæjarhverfi, s.s. verslunum, skrifstofum,
þjónustustofnunum, veitinga- og gistihúsum, menningarstofnunum og
hreinlegum iðnaði.”
Svæði fyrir þjónustustofnanir:
“Á svæðum fyrir þjónustustofnanir skal fyrst og fremst gera ráð fyrir
stofnunum og fyrirtækjum sem óháð eignaraðild veita almenna þjónustu
við
samfélagið,
s.s.
menntastofnunum,
heilbrigðisstofnunum,
menningarstofnunum,
félagslegum
stofnunum,
trúarstofnunum,
umferðarmiðstöðvum og öðrum þjónustustofnunum ríkis, sveitarfélaga eða
annarra aðila”
Athafnasvæði:
“Á athafnasvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir atvinnustarfsemi þar
sem lítil hætta er á mengun, s.s. léttum iðnaði, vörugeymslum, hreinlegum
verkstæðum og umboðs- og heildverslunum. Almennt skal ekki gera ráð
fyrir íbúðum á athafnasvæðum. Þó er unnt að gera ráð fyrir íbúðum tengdri
starfsemi fyrirtækja, s.s. fyrir húsverði.
Helstu forsendur og hugsanleg þróun í framtíðinni:
Við gerð aðalskipulags þarf að gera sér grein fyrir hugsanlegri íbúaþróun í
framtíðinni. Íbúum Gaulverjabæjarhrepps fækkaði nánast stöðugt alla 20.
öldina. Það er einvörðungu á 3. og 6. áratugnum sem ekki verður
íbúafækkun en þá stendur íbúafjöldinn nokkurn veginn í stað (1. myndrit).
Gaulverjabæjarhreppur var sérstaklega þéttbýlt landbúnaðarhérað í byrjun
síðustu aldar og þar hafa vafalaust spilað inn í þau hlunnindi sem fólust í
sjávarnytjum. Í byrjun 20. aldarinnar var tæplega 40% íbúa austurhluta
Flóans10 búsettur í Gaulverjabæjarhreppi en árið 2003 var þetta hlutfall

10 Þ.e. Hraungerðishreppur, Villingaholtshreppur og Gaulverjabæjarhreppur.
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1. Íbúafjöldi í Gaulverjabæjarhreppi
og eystri hluta Flóans 1901-2003
Gaulverjabæjarhreppur
Flói - eystri hluti
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komið í
rúm 26% (2.myndrit). M.ö.o. hefur orðið meiri fækkun í
Gaulverjabæjarhreppi en í nágrannasveitarfélögunum.
Með breyttum búskaparháttum, vélvæðingu og síaukinni framleiðni í
landbúnaði og þéttbýlisþróun þegar líða tók á 20. öldina, breyttust
verulega forsendur búsetu í Gaulverjabæjarhreppi eins og víða annars
staðar í sveitum landsins. Þrátt fyrir nokkra fækkun ársverka í landbúnaði
á undanförnum áratugum þá hefur hlutfallslegt vægi landbúnaður þó ekki
minnkað í Gaulverjabæjarhreppi. Árið 1988 voru 65% allra ársverka í
landbúnaði en árið 1997 var þetta hlutfall komið í 69%. Á sama tímabili
stendur hlutfall ársverka í þjónustu í stað, 16% bæði árið 1988 og 1997.
Það sem hefur einkennt atvinnulíf í Flóanum á undanförnum árum og
jafnvel áratugum er tiltölulega hátt hlutfall íbúa sveitanna sem sækja vinnu
út fyrir sveitarfélögin, þá einkum til Selfoss. Þetta einkenni er þó sennilega
ekki eins áberandi í Gaulverjabæjarhreppi og í t.d. Hraungerðishreppi.
Fyrir áratug síðan var þetta hlutfall áætlað um 30% fyrir dreifbýlissvæðin í
Flóanum.11 Þetta stafar fyrst og fremst af því að atvinnustarfsemi í
sveitarfélögunum er ekki fjölþætt og búseta á bújörðum án ástundunar
búvöruframleiðslu fer vaxandi.12 Árið 2001 var búvöruframleiðsla stunduð
að fullu á 19 bújörðum (allt mjólkurbú), minniháttar búskapur á 11 jörðum
og á 4 jörðum í ábúð er engin búskapur stundaður.
Fjölgun atvinnutækifæra innan sveitarfélagsins þarf ekki að þýða að
hlutfall þeirra sem sækja vinnu útfyrir sveitarfélagið lækki, því
Gaulverjabæjarhreppur er hluti af sístækkandi atvinnusvæði Árborgar og
nágrennis. Bættar samgöngur, tölvusamskipti og sveigjanlegri vinnutími í
framtíðinni munu stækka atvinnusvæðið ennfrekar. Gera má ráð fyrir að
11 Sjá athugun sem fór fram í tengslum við Svæðisskipulag í Flóa 2011, sjá bls. 60-62 í greinargerð
svæðisskipulagsins (útgefin 1992). Sjá einnig BS-ritgerð Þorgeirs Guðlaugssonar frá 1988, Vinna af bæ í
Flóanum.
12 Nefnd “búsetubýli” í svæðisskipulaginu fyrir Flóann.
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2. Hlutfall íbúa (%) Gaulverjabæjarhrepps af heildar
íbúafjölda í austurhluta Flóans 1901-2003
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ákveðið jafnvægi hafi náðst í þróun landbúnaðar á svæðinu, þ.e.
ársverkum muni ekki fækka teljandi á næstu árum. Stækkun
framleiðslueininga í landbúnaði hefur leitt til og mun leiða til enn frekari
hagræðingar og aukinnar framleiðni en það skapar á móti ný sóknarfæri
og þar með fjölgun starfa í landbúnaði. Ætla má að
einhverjir
vaxtarmöguleikar felist í ferðaþjónustu, ekki síst á einstökum bújörðum þar
sem landkostir og menningarminjar hafa aðdráttarafl, en þjónusta og
verslun tengd henni ætti í flestum tilvikum að rúmast innan skilgreindra
landbúnaðarsvæða (sjá 5. kafla).
Búseta í Gaulverjabæjarhreppi í framtíðinni mun þó ekki grundvallast
einvörðungu á því hvaða atvinnutækifæri eru á svæðinu, heldur mun hún
ekki síður grundvallast á því hversu vel tekst til að gera
Gaulverjabæjarhrepp að aðlaðandi svæði til að búa á.
Þrátt fyrir íbúaþróun síðustu áratuga er ekki ástæða til ætla að ekki geti
orðið íbúafjölgun í Gaulverjabæjarhreppi í framtíðinni. Þvert á móti er rétt
að gera ráð fyrir því í skipulagi að fjölgun verði í framtíðinni. Skipulag
íbúðarlóða við Gaulverjabæ og sveigjanleiki til að byggja viðbótar
íbúðarhús á bújörðum13 gæti ýtt undir slíka þróun og almennt aukin ásókn
fólks til búsetu í sveitum án þess að hafa landbúnað að aðalstarfi.
Faglega unnið skipulag eykur líkurnar á að vöxtur verði tryggður.
Framboð íbúðarlóða í ákjósanlegu umhverfi getur stuðlað að íbúafjölgun
jafnvel þó ný atvinnutækifæri hafi ekki skapast í næsta nágrenni. Með
bættum samgöngum og fjarskiptum hafa heilu byggðarlögin orðið að einu
atvinnusvæði. Flóinn og Árborg er eitt atvinnusvæði og sækja íbúar

13 Árið 2001 eru 43 íbúðir í Gaulverjabæjarhreppi á þeim 34 bújörðum sem eru í byggð. Ef við gerum ráð
fyrir að við bætist að meðaltali 1 íbúðarhús á hverja þessara jarða og 1 íbúðarhús verði á þeim jörðum sem
ekki eru byggðar í dag, auk 10 íbúðarhúsa í Gaulverjabæ, þá gæti íbúafjöldi sveitarfélagsins farið í um 270
íbúa (miðað við 2,8 íbúa/íbúð) – miðað við “fullbyggt” svæði í framtíðinni.
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sveitanna í vaxandi mæli vinnu til Selfoss.14 Þegar horft er til lengri
framtíðar er raunhæft að líta á Flóann sem hluta af helsta vaxtarsvæði
landsins, suðvesturhorninu og höfuðborgarsvæðinu. Færa má ákveðin rök
fyrir því að áframhaldandi vöxtur höfuðborgarsvæðisins muni styrkja byggð
í sveitum Suðurlands, ekki síst litla þéttbýlisstaði, eins og Gaulverjabær
gæti orðið, þegar til lengri tíma er litið. Í þróuðustu upplýsingasamfélögum
erlendis eru vísbendingar um samdrátt í fólksflutningum til stærri
borgarsvæða en aukningu í flutningum til smærra þéttbýlis og sveita sem
eru innan seilingar við borgarsvæðin. Gaulverjabæjarhreppur er innan
seilingar við höfuðborgarsvæðið og gæti notið góðs af slíkri þróun ef hún
hæfist hér á landi. Vöxtur tvöfaldrar búsetu fólks, þar sem það rekur eitt
heimili í borginni og annað í sveitinni, gæti einnig styrkt sveitina sem
byggðasvæði.
Á allra síðustu árum hefur hægt á íbúafækkuninni. Árið 2003 voru íbúar
sveitarfélagsins 135 og hafði þá fjölgað lítillega frá árinu 2002.
Gaulverjabæjarhreppur
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1. tafla. Íbúaframreikningur fyrir Gaulverjabæjarhrepp til ársins 2015.

Í íbúaspánni er gert ráð fyrir að íbúafjölgun verði að meðaltali 1,0% á ári í
Gaulverjabæjarhreppi. Samkvæmt framreikningum er gert ráð fyrir 152 í
sveitarfélaginu árið 2015.

14 Samanber athugun sem fór fram í tengslum við Svæðisskipulag í Flóa 2011, þar sem kom fram að 30%
mannafla sveitahreppanna sóttu vinnu út fyrir sveitina, einkum til Selfoss, sjá bls. 60-62 í greinargerð
svæðisskipulagsins (útgefin 1992).
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Gaulverjabæjarhreppur
43
3,1
3,0
1,0%
1,5%
Fjölgun íbúa
17
26
Fjölgun íbúða
8
11
Fjöldi íbúða 2015
51
54
Fjölgun íbúða á ári
<1
1
Fjöldi tiltækra lóða
16
22
2. tafla. Fjölgun íbúða í Gaulverjabæjarhreppi til ársins 2015 miðað við
áætlaða íbúafjölgun.
Fjöldi íbúða 2001
Íbúar á íbúð 2001
Íbúar á íbúð 2015

Gert er ráð fyrir að meðalfjöldi íbúa á íbúð í Gaulverjabæjarhreppi verði
eilítið lægri árið 2015 en hann var árið 2001 (sjá 2. tafla). Miðað við 1,5%
íbúafjölgun á ári í sveitarfélaginu þarf íbúðum að fjölga um 11 á
skipulagstímabilinu, eða um 1 íbúð á ári. Þar sem einhverjar eldri íbúðir
verða aflagðar á skipulagstímabilinu og eðlilegt að ætíð sé nokkuð umfram
framboð á íbúðarlóðum, er gert ráð fyrir að tiltækar íbúðarlóðir séu a.m.k.
tvöfalt fleiri en áætluð eftirspurn eftir íbúðum. Miðað er við að flestar íbúðir
verði í einbýli.

Stefna og ákvæði:
1) Að stuðlað verði að fjölbreyttum möguleikum í uppbyggingu
íbúðarhúsnæðis í sveitarfélaginu, á þéttbýlissvæðum,
smábýlasvæðum og bújörðum.
2) Við Félagslund og Gaulverjabæ og í landi Eystri-Hellna er gert
ráð fyrir vísi að þéttbýli. Almenn uppbygging íbúðar-, þjónustuog atvinnustarfsemi verði fyrst og fremst bundin við þau
svæði.
3) Sköpuð verði vaxtarskilyrði fyrir opinbera þjónustu og
ferðaþjónustu í byggðahverfinu við Félagslund-Gaulverjabæ
4) Við uppbyggingu þéttbýlis í sveitarfélaginu verði almennt gætt
hagkvæmni, m.a. til að tryggja góða nýtingu lagna-, gatna- og
vegakerfis og nýtingu annarra þjónustuþátta.
5) Við skipulag íbúðarlóða og staðsetningu íbúða almennt verði
þess gætt að undirlag hafi verið rannsakað gaumgæfilega
m.t.t. áhrifa í jarðskjálftum (sjá nánar 15. kafla)
6) Stuðlað verði einnig að fjölbreyttri atvinnuuppbyggingu, s.s.
ferðaþjónustu, léttum iðnaði, handverki, heimilisiðnaði og
einstaklingsfyrirtækjum, sem aukabúgreina á bújörðum og
getur slík starfsemi rúmast innan landbúnaðarsvæða (sjá 5.
kafla).
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7) Ferðaþjónusta á bújörðum sem telst umfangsmikil verði á
svæðum sem eru skilgreind sem verslunar- og þjónustusvæði
en takmörkuð veitinga- og gististarfsemi og minjagripaverslun
verði þó leyfileg á landbúnaðarsvæðum (sjá 5. kafla)
8) Á bújörðum skal einnig leyfilegt að byggja allt að þrjú
íbúðarhús á jörðinni, sem ekki eru tengd búrekstri, án þess að
skilgreina þurfi svæðið sem íbúðarsvæði (sjá 5. kafla)

Skilgreining og lýsing svæða:
Litið er á svæðið við Félagslund-Gaulverjabæ sem miðkjarna
sveitarfélagsins (sjá mynd 1 og mynd 2), þar sem gert er ráð fyrir
íbúðarsvæði, miðsvæði, svæði fyrir þjónustustofnanir og opnum
svæðum til sérstakra nota. Í næsta nágrenni við þennan kjarna er
gert ráð fyrir íbúðar- og smábýlasvæðum, auk athafnasvæðis, í landi
Eystri-Hellna (sjá mynd 1)
Miðsvæði (M1):
Svæðið umhverfis Félagslund (S3) og skólahúsnæðið (S2) er
skilgreint sem miðsvæði, alls um 9 ha. Þar er gert ráð fyrir opnum
svæðum til sérstakra nota (O3, O4 og O5, sjá mynd 2 og 7. kafla), auk
starfsemi sem almennt er leyfileg á miðsvæðum samkvæmt
skipulagsreglugerð. Nánari stefnumörkun fyrir svæðið verður sett
fram í deiliskipulagi. Almennt skal þó miða við að
meðalnýtingarhlutfallal lóða verði á bilinu 0,3-0,5.
Íbúðarsvæði:
Á íbúðarsvæðum er að jafnaði gert ráð fyrir lágreistri byggð, einkum
einbýlishúsum. Gert er ráð fyrir eftirfarandi íbúðarsvæðum í
aðalskipulaginu:
Í1. Brandhús: Svæði næst Félagslundi og Gaulverjabæ sem nú þegar
hefur verið deiliskipulagt, um 2 ha að stærð. Þar eru 7 lóðir og hefur
nú þegar verið byggt á 3 þeirra (sjá mynd 2). Meðalnýtingarhlutfall
lóða á svæðinu skal almennt vera á bilinu 0,2 til 0,5.
Í2. Eystri-Hellur: Um er að ræða 31 ha svæði þar sem íbúðarbyggð
verður í bland við landbúnað. Ekki er gert ráð fyrir þéttri byggð,
heldur blöndu hefðbundinnar íbúðarbyggðar á stórum lóðum og
smábýlum. Alls er gert ráð fyrir að um 30 íbúðarhús geti rúmast á
svæðinu, á hefðbundum íbúðarlóðum og smábýlaskikum
(lágmarksstærð t.d. 2 ha). Nánari stefnumörkun fyrir svæðið verður
sett fram í deiliskipulagi.
Í3. Eystri-Hellur: Um er að ræða 29 ha svæði þar sem íbúðarbyggð
verður í bland við landbúnað. Ekki er gert ráð fyrir þéttri byggð,
heldur blöndu hefðbundinnar íbúðarbyggðar á stórum lóðum og
smábýlum. Alls er gert ráð fyrir að um 30 íbúðarhús geti rúmast á
svæðinu, á hefðbundum íbúðarlóðum og smábýlaskikum
(lágmarksstærð t.d. 2 ha). Nánari stefnumörkun fyrir svæðið verður
sett fram í deiliskipulagi.
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Svæði fyrir þjónustustofnanir eru á eftirtöldum svæðum samkvæmt
aðalskipulaginu:
S1: Gaulverjabæjarkirkja (sjá mynd 1 og skipulagsuppdrátt)
S2: Skólahúsnæðið við Félagslund er innan miðsvæðisins (sjá mynd 2).
Þar má gera ráð fyrir fjölþættari starfsemi, til dæmis í tengslum við
ferðaþjónustu.
S3: Félagslundur, félagsheimili og ýmis þjónusta er innan miðsvæðisins
(sjá mynd 2). Þar má gera ráð fyrir fjölþættari starfsemi, til dæmis í
tengslum við ferðaþjónustu.
eru
á
eftirtöldum
svæðum
samkvæmt
Athafnasvæði:
aðalskipulaginu:
A1. Eystri-Hellnum: Svæði næst þjóðvegi nr. 33. Svæðið er alls um 4,5
ha. Á svæðinu er ekki heimilt að reka starfsemi sem getur haft teljandi
mengun í för með sér. Meðalnýtingarhlutfall lóða á athafnasvæðum skal
almennt vera á bilinu 0,3 til 0,5.
Mat á umhverfisáhrifum þéttbýlismyndunar í Gaulverjabæjarhreppi:
Áformuð þéttbýlismyndun í sveitarfélaginu er einkum útfrá núverandi vísi
að þéttbýli í Gaulverjabæ, við Félagslund. Suður og vestur af þyrpingunni í
Gaulverjabæ er einnig gert ráð fyrir íbúðarsvæðum/smábýlasvæðum í
landi Eystri-Hellna. Skilgreind íbúðar- og smábýlasvæði ná til landsvæða
sem ekki teljast hafa sérstakt verndargildi (sjá 11. kafla og 14. kafla), að
mestu á ræktuðu og framræstu landi og mólendi og standa næst
Gaulverjabæjarvegi (nr. 33). Land til landbúnaðarnota mun vissulega
skerðast þar sem gert er ráð fyrir íbúðar og/eða smábýlasvæðunum en
auðvelt er að bæta það upp með ræktun á öðrum framræstum svæðum
eða svæðum sem ekki hafa verndargildi. Áhrif frekari þéttbýlismyndunar á
samfélag í sveitarfélaginu verða fyrst og fremst jákvæð, auk þess sem
þétting byggðarinnar mun geta leitt til betri nýtingar á núverandi
þjónustustofnunum og þjónustukerfum (veitu- og vegakerfi) og almennt
bættrar þjónustu við byggðina.
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Mynd 1 - Íbúðarsvæði, athafnasvæði, miðsvæði og þjónustusvæði
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Mynd 2 - Skýringarmynd af miðsvæði
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3. EFNISTÖKUSVÆÐI:
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
“Efnistökusvæði eru þau svæði á landi, í sjó eða vötnum þar sem fram fer
eða fyrirhuguð er efnistaka, s.s. malarnám, sandnám, grjótnám, gjallnám
eða vikurnám. Íbúðir eru ekki heimilaðar á efnistökusvæðum. Um
efnistöku í almenningum/þjóðlendum gilda ákvæði laga um náttúruvernd”
Ákvæði samkvæmt náttúruverndarlögum (nr. 44/1999):
Í VI. kafla, 47 gr. (2. og 3. málsgrein) segir : "Öll efnistaka á landi og af eða
úr hafsbotni innan netlaga er háð framkvæmdaleyfi hlutaðeigandi
sveitarstjórnar, sbr. 27. gr. skipulags- og byggingarlaga, nr. 73/1997. Þar
sem ekki liggur fyrir samþykkt aðalskipulag sem Náttúruvernd ríkisins og
náttúruverndarnefnd hefur gefið umsögn sína um, sbr. 33 gr., skal liggja
fyrir umsögn þeirra um framkvæmdina áður en leyfi er veitt. Ennfremur
gilda um efnistöku á landi og af eða úr hafsbotni innan netlaga ákvæði
laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998. Þrátt fyrir
ákvæði 2. mgr. er eiganda eða umráðamanni eignarlands heimil án leyfis
minni háttar efnistaka til eigin nota nema um sé að ræða landslagsgerðir
sem njóta verndar skv. 37. gr." Í 48 gr. laganna segir eftirfarandi um
áætlun vegna efnistöku: “Áður en leyfi er veitt til náms jarðefna skv. 47. gr.
skal liggja fyrir áætlun námuréttarhafa um væntanlega efnistöku þar sem
m.a. skal gerð grein fyrir magni og gerð efnis, vinnslutíma og frágangi
efnistökusvæða....” Ennfremur segir í bráðabirgðaákvæði II í
náttúruverndarlögunum: "Umhverfisráðherra skal fela Náttúruvernd
ríkisins, í samráði við hlutaðeigandi ráðuneyti, stofnanir, sveitarfélög og
framkvæmdaraðila, að gera tillögur um frágang efnistökusvæða sem hætt
er að nota og eftir atvikum þeirra sem nú eru í notkun og ekki liggur fyrir
áætlun um frágang á. Skal stofnunin gera áætlun um frágang svæðanna
og kostnað við hann, svo og tillögur um greiðslu kostnaðar. Þá skal
stofnunin enn fremur hafa umsjón með frágangi svæðanna. Skal honum
lokið eigi síðar en árið 2003”, sjá einnig 49. gr. náttúruverndarlag um
frágang efnistökustaða.
Matsskylda samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum
framkvæmda (nr. 106/2000):
Í lögunum er kveðið á um matsskyldu framkvæmda í 5. grein
(framkvæmdir sem ávallt eru háðar mati), 6. grein (framkvæmdir sem
kunna að vera háðar mati) og 7. grein (aðrar framkvæmdir sem eru
hugsanlega matsskyldar samkvæmt ákvörðun umhverfisráðherra). Í
viðauka I með lögunum eru taldar upp þær framkvæmdir sem eru ávallt
háðar mati á umhverfisáhrifum (sbr. 5.gr.). Þar segir um efnistöku (liður
21): “Efnistaka þar sem áætluð efnistaka raskar 50.000 m2 svæði eða
stærra eða er 150.000 m3 eða meiri. Efnistaka þar sem fleiri en einn
efnistökustaður ná til samans yfir 50.000 m2 svæði eða stærra.” Í viðauka
II eru taldar upp framkvæmdir sem kunna að vera matskyldar vegna
umtalsverðra umhverfisáhrifa sökum umfangs, eðlis eða staðsetningar
framkvæmdanna (sbr. 6. gr. laganna). Framkvæmdaaðila ber að tilkynna
Skipulagsstofnun um fyrirhugaðar framkvæmdir svo unnt verði að ákveða
hvort framkvæmdin er matskyld eður ei. Í viðauka II segir um efnistöku
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(liður 2a): “Efnistaka þar sem áætluð efnistaka raskar 25.000 m2 svæði
eða stærra eða er 50.000 m3 eða meiri. Efnistaka þar sem fleiri en einn
efnistökustaður ná til samans yfir 25.000 m2 svæði eða stærra. Efnistaka á
verndarsvæðum.”
Almennar leiðbeiningar um efnistöku og val á efnistökustað:
Hér að neðan er birtir nokkrir kaflar úr nýlegu leiðbeiningariti um efnistöku,
Námur. Efnistaka og frágangur15, frá árinu 2002 og gefið út af nokkrum
opinberum aðilum sem koma að efnistökumálum:
“Val á efnistökusvæði
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:
• 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 árbökkum né 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 alfaraleið og
úr jarðmyndunum sem ekki þykja sérstæðar. Einnig þarf að huga vel að
15 Námur. Efnistaka og frágangur, frá árinu 2002, sem var unnið í samvinnu Náttúruverndar,
Vegagerðarinnar, Landsvirkjunar, Landgræðslu ríkisins, Hafrannsóknastofnunar, Siglingastofnunar,
Veiðimálastofnunar, Veiðimálastjóra, Iðnaðarráðuneytis, Umhverfisráðuneytis, Sambands íslenskra
sveitarfélaga.
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staðsetningu efnistökusvæða, þar sem hávaði, ryk og önnur mengun eða
óþægindi geta fylgt efnistökunni.” (bls. 9-10)
Skipulagning á tilhögun efnistöku
Þegar efnistökusvæði hefur verið valið þarf að skipuleggja eftirfarandi áður
en efnistaka hefst:
• 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...” (bls. 13)
Efnistaka í Gaulverjabæjarhreppi:
Efnisnámur eru ekki mannvirki í strangasta skilningi orðsins og oft eru þær
aðeins tímabundið fyrirbæri á hverjum stað; þeim er lokað, svæðið grætt
upp eða þar eru reist varanlegri mannvirki. Aftur á móti er efnistaka
mannanna verki sem getur haft veruleg áhrif á ásýnd umhverfisins og í
mörgum tilvikum varanleg áhrif. Því er vert að sveitarstjórnir marki stefnu í
þessum málum þar sem settar eru reglur um efnistökuna og ákveðið á
hvaða svæðum efnistaka skuli ekki leyfð.
Landhættir eru með þeim hætti í Gaulverjabæjarhreppi að lítið er um
vænlega staði til almennrar efnistöku, t.d. vegna vegagerðar. Á
Loftstaðasandi eru möguleikar til að taka sand en þar þarf að fara varlega í
sakirnar vegna verndargildi svæðisins (sjá 11. kafla og 14. kafla).
Samkvæmt upplýsingum frá landeigendum og öðrum aðilum eru eftirtaldar
efnisnámur í sveitarfélaginu og vænlegir efnistökustaðir:16
1. Rútsstaðir – ekki í notkun/ófrágengin
2. Klængssel - ekki í notkun/frágengin
3. Náma í landi Selspart, á áreyrum Þjórsár (E1)
4. Sandnáma á Loftsstaðasandi í landi Ragnheiðarstaða – í
atvinnuskyni (E2)
5. Sandnáma á Loftsstaðsandi í landi Lækjarbakka (E3)
6. Sandnáma á Loftsstaðsandi í landi Vestri-Loftstaða (E4)
7. Sandnáma á Loftsstaðasandi við Árlund/Tungu – til eigin nota

16 Engar námur innan Gaulverjabæjarhrepps eru tilgreindar í svæðisskipulagi Flóans 2011, á
skipulagsuppdrættinum.
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Stefna og ákvæði:
Ekki er gert ráð fyrir efnistöku í sveitarfélaginu sem heyrir undir lög
um mat á umhverfisáhrifum (nr. 106/2000), varðandi matsskyldu eða
tilkynningaskyldu.
1) Þess verði gætt að efnistaka, í atvinnuskyni sem og til eigin
nota, fari einvörðungu fram á svæðum sem ekki hafi sérstakt
verndargildi, t.a.m. ekki á svæðum á náttúruminjaskrá,
friðlýstum svæðum og hverfisverndarsvæðum. Forðast skal
eftir megni að raska ósnortnum holtum og ásum. Efnistaka til
eigin nota er þó heimil á hverfisverndarsvæðinu á
Loftstaðasandi, enda um sjálfbærar sandnámur að ræða sem
ekki valda varanlegum breytingum á landslagi (sbr. ákvæði 8
um hverfisverndarsvæðið á Loftstaðasandi í 14. kafla)
2) Að við veitingu framkvæmdaleyfa til efnistöku (skv. 27. gr.
skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br.) og við eftirlit
með efnistöku, verði í hvívetna farið að lagaákvæðum sem lúta
að efnistöku, staðarvali hennar og frágangi efnistökustaða,
sbr. 6. kafli náttúruverndarlaga.
3) Stjórn og eftirlit með efnistöku samkvæmt aðalskipulaginu
grundvallast á því efnistaka í atvinnuskyni, bæði núverandi
efnistaka og fyrirhuguð, verði háð framkvæmdaleyfi
sveitarstjórnar (sbr. 4 hér að neðan) án undantekninga.
Námuhafar núverandi efnistökustaða, þar sem nám var hafið
fyrir gildistöku náttúruverndarlaga (1. júlí 1999), hafa þó frest til
1. júlí 2007, til að sækja um framkvæmdaleyfi til
sveitarstjórnar.17
4) Í umsókn um framkvæmdaleyfi skal eftirfarandi koma fram:
a. afmörkun efnistökusvæðis og lega í landslagi
b. gera grein fyrir því hvort jarðmyndanir, vistkerfi,
vatn og votlendi, sbr. 37. gr. náttúruverndarlaga,
séu nálægar. Ef hætta er á röskun þeirra skal
leita
umsagnar
Umhverfisstofnunar
um
efnistökuna. Gera þarf einnig grein fyrir
fornleifum og gæta ákvæða þjóðminjalaga, m.a.
10., 13. og 14. greinar. Ennfremur þarf að gæta
ákvæða lax- og silungsveiðilaga nr. 76/1970
m.s.br. (gr. 43) ef efnistaka er fyrirhuguð við á
eða stöðuvatn, “veiðivatn”, sbr. skilgreining 1.
gr. sömu laga.
c. áætlun um umfang efnistökunar og hversu lengi
er áætlað að hún standi yfir.
17 Hér er tekið mið af frumvarpi til laga “um breytingu á lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 með síðari
breytingum (eldri námur)”, sem lagt var fyrir Alþingi á 131. löggjafarþingi 2004-2005. Í frumvarpinu er gert ráð
fyrir að efnistaka yfir ákveðnum stærðarmörkum (t.d. 25.000 m2) hafi frest til ársins 2007, til að sækja um
framkvæmdaleyfi, en minni námur til ársins 2010. Í aðalskipulaginu er lagt til að frestur til 2007 gildi fyrir allar
eldri námur í atvinnuskyni, óháð umfangi áframhaldandi efnistöku.
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5) Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir efnistöku á eftirfarandi
stöðum. Ekki er um að ræða efnistöku sem heyrir undir lög um
mat á umhverfisáhrifum (nr. 106/2000), varðandi matsskyldu
eða
tilkynningaskyldu.
Stærðarmörk
hvers
þessara
efnistökustaða miðast því við allt að 25.000 m2 svæði og/eða
töku efnis allt að 50.000 m3:
E1. Náma í landi Selparts: Vegagerðin telur þessa námu
nauðsynlega vegna nýs vegar milli Hamarsvegar (nr. 308) og
Villingaholtsvegar (nr. 305). Um er að ræða efni sem er tekið
úr áreyrum Þjórsár, sem endurnýjar sig nokkuð ört vegna
mikils framburðar árinnar. Náman mun því ekki skilja eftir sig
varanleg sár í landinu né hafa óafturkræf áhrif á landslag.
E2. Náma í landi Ragnheiðarstaða á Loftstaðasandi: Um er að
ræða sandnámu sem ekki mun skilja eftir sig varanleg sár í
landinu eða hafa óafturkræf áhrif á landslag. Náman nýtur
þess að í hana berst nýtt efni, vegna nálægðar við hafið.
E3. Náma í landi Lækjarbakka á Loftstaðasandi: Vegagerðin
telur þessa námu mikilvæga vegna hugsanlegra endurbóta á
veginum milli Stokkseyrar og Gaulverjabæjar. Um er að
ræða námu á sandinum sem ekki mun skilja eftir sig varanleg
sár í landinu eða hafa óafturkræf áhrif á landslag.
E4. Náma í landi Vestri-Loftstaða: Um er að ræða sandnámu
sem ekki mun skilja eftir sig varanleg sár í landinu eða hafa
óafturkræf áhrif á landslag. Náman nýtur þess að í hana
berst nýtt efni, vegna nálægðar við hafið.
6) Ef ekki liggur fyrir endanleg umsögn Umhverfisstofnunar um
fyrirhugaða efnistöku samkvæmt aðalskipulaginu, er óheimilt
að veita framkvæmdaleyfi til efnistökunnar fyrr en að fenginni
umsögn Umhverfisstofnunar.
Námur til einkanota eru á nokkrum stöðum (sjá mynd 3) en ekki er
ástæða til að staðfesta þær í aðalskipulaginu enda ekki
framkvæmdaleyfisskyldar (sbr. 3. mgr., gr. 47 í náttúruverndarlögum
frá 1999). Almennt setur staðfest aðalskipulag ekki hömlur á
efnistöku til eigin nota en vekur athygli á almennum lagaákvæðum
náttúruverndarlaga (37. og 38 gr.; hætta á röskun náttúruminja
og/eða landslagsgerða), vatnalögum (nr.15/1923; 7.gr) og stefnuatriði
1 hér að framan.
Mat á umhverfisáhrifum efnistöku í Gaulverjabæjarhreppi: Eins og
kemur fram að ofan, er efnistaka í atvinnuskyni eingöngu í námum sem
eru nokkuð sjálfbærar með efni, vegna efnistilflutninga Þjórsár og sjávar.
Þær ættu því ekki að skilja eftir sig sár í landinu eða hafa varanleg áhrif á
landslag. Með ákveðnari leikreglum um veitingu framkvæmdaleyfa (sbr.
liður 3 og 4 að framan), er reynt að tryggja að svæðum með verndargildi
verði ekki raskað og almennt að umhverfisáhrif efnistökunnar á landslag
verði sem minnist. Á grundvelli þeirra upplýsinga, sem koma fram í
umsókn námuhafa um framkvæmdaleyfi (sbr. liður 4), verður metið hvaða
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frekari skilyrðum efnistakan verður háð eða hvort forsvaranlegt sé að
halda áfram efnistöku á viðkomandi svæði. Vegna hverfisverndar
Loftstaðasands, er sérstaklega mikilvægt að námuhafar efnistökustaða
E2, E3 og E4 skili inn ítarlegum gögnum með umsókn um
framkvæmdaleyfi. Ennfremur verður að gera ráð fyrir að leita þurfi
umsagnar Umhverfisstofnunar áður en framkvæmdaleyfi verður veitt, þar
sem ekki liggja fyrir fullnægjandi upplýsingar um efnistökuna á
aðalskipulagsstiginu (sbr. liður 6 að ofan).
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Mynd 3 - Efnistökusvæði
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4. SORPFÖRGUN OG SORPHIRÐA:
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
“Sorpförgunarsvæði eru svæði þar sem fram fer eða fyrirhuguð er förgun
á sorpi og öðrum úrgangi, s.s. urðun eða brennsla. Íbúðir eru ekki heimilar
á sorpförgunarsvæðum”
Sorphirða í Gaulverjabæjarhreppi:
Byggðasamlag hefur verið myndað meðal nokkurra sveitarfélaga á
Suðurlandi um sorpurðun en það er Sorpstöð Suðurlands sem sér um
framkvæmdina. Gaulverjabæjarhreppur er aðila að þessu byggðasamlagi.
Það er Sorpstöð Suðurlands sem sér um framkvæmdina. Allt sorp er
urðað við Kirkjuferjuhjáleigu í Ölfushreppi.

Stefna og ákvæði:
1)
2)

3)

Aðalskipulagið gerir ekki ráð fyrir sorpförgunarsvæðum innan
sveitarfélagsins.
Unnið verði að umbótum í sorphirðumálum, m.a. að aukinni
flokkun sorps og samvinna verði áfram við nágrannasveitarfélög
um urðun sorps. Finna verður stað fyrir urðun lífræns
úrgangs/safnhauga.
Sorpgámar fái fasta staðsetningu og við staðarval verði tekið tillit
til aðgengis (sem næst þjóðvegi) og áhrifa á nærliggjandi
umhverfi

Almennt skal gera ráð fyrir að móttökustaðir sorps verði á
athafnasvæðum en staðsetning móttökugáma fyrir heimilissorp
verður þó einnig heimil á landbúnaðarsvæðum og svæðum fyrir
frístundabyggð
Tekið er við spilliefnum á Gámastöðinni á Selfossi.
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5. LANDBÚNAÐARSVÆÐI:
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
“Landbúnaðarsvæði ná yfir allt land jarða eða lögbýla, sbr. ákvæði
jarðalaga og ábúðarlaga um land sem er nýtt til landbúnaðar. Á
landbúnaðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir byggingum og
starfsemi sem tengist búrekstri á jörðinni” (gr. 4.14.1.)
“...Áburðargeymslur og gripahús, þar með talin loðdýrabú, alifuglabú, og
svínabú mega aldrei standa nær vatnsbóli en 100 metra og ætíð svo að
land halli frá vatnsbóli og ekki sé hætta á mengun grunnvatns, sbr. ákvæði
reglugerðar um neysluvatn.” (gr. 4.14.2.)

Aðalskipulag Gaulverjabæjarhrepps 2003-2015
3. Meðalstærð kúabúa í Gaulverjabæjarhreppi 1988-2001

Aðalskipulag Gaulverjabæjarhrepps 2003-2015
4. Breytingar á bústofni í Gaulverjabæjarhreppi 1988-2001
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Landbúnaður í Gaulverjabæjarhreppi – þróun og horfur:
Nokkur samdráttur hefur orðið í landbúnaði í Gaulverjabæjarhreppi á
undanförnum árum en þó mun minni en að meðaltali yfir landið. Árið 1988
var vægi ársverka í landbúnaði 65% (alls 55 ársverk) af
heildarársverkafjölda en árið 1997 var þetta hlutfall 69% (47 ársverk).
Verulegur samdráttur hefur verið í sauðfjárbúskap og vegur hann enn
minna en áður í búvöruframleiðslunni, innan við 6%. Lítilsháttar samdráttur
hefur einnig orðið í kúabúskap á undanförnum árum en meðalstærð
mjólkurbúa (19 býli 2001) hefur aukist verulega (3. mynd).
Hrossabúskapur hefur eflst stöðugt undanfarin ár (3. tafla, 4. mynd).
3.tafla: Landbúnaður í Gaulverjabæjarhreppi 1988-2001 – samantekt
Kýr
Ær
Ærgildi (ær og kýr)
Hross

1988
503
857
10917
292

1993
508
690
10850
317

1998
552
619
11659
396

2001
490
584
10384
437

1988-2001
-2,6
-31,9%
-4,9%
49,7%

Heimild: Forðagæsluskýrslur Bændasamtaka Íslands 1989, 1994, 1999, 2002

Allnokkur garðrækt hefur verið stunduð í Gaulverjabæjarhreppi á
undanförnu áratugum. Garðræktin hefur einkum verið stunduð á jörðunum
með Þjórsá, Arabæ, Fljótshólum og Selparti, og einnig á
Ragnheiðarstöðum. Kornrækt hefur verið stunduð á nokkrum bæjum hin
síðari ár. Skjólbeltaræktun hefur verið stunduð á allmörgum bæjum á
undanförnum árum og eru að bætast við fleiri jarðir í þann hóp (sjá 4. töflu)
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Ástand gróðurlenda í sveitarfélaginu eru nokkuð gott og land yfirleitt vel
gróið. Rof er þó allnokkuð á Loftsstaðasandi og meðfram Þjórsá að hluta. Í
skýrslu RALA og Landgræðslunnar, Jarðvegsrof á Íslandi, frá 1997, er
ástandi gróðurlenda í sunnanverðum Flóa svo lýst:
“Þetta
svæði
nær
yfir
Gaulverjabæjarhrepp,
Stokkseyrarhrepp,
Eyrarbakkahrepp, Sandvíkurhrepp og Selfoss. Náttúrufar er nokkuð einsleitt.
Samkvæmt gróðurmynd eru tæplega 88 hundraðshlutar þess vel grónir og á
um 81% landsins telst vera lítið rof. Mikið rof telst á 6% landsins (einkunni 4 og
5), en það er einvörðungu um að ræða sandsvæði við sjóinn og meðfram
Þjórsá. Hrossabeit er víða mikil á þessu svæði sem útskýrir að um 14% þessa
vel gróna lands fær rofeinkunn 3. Hrossabeit er verulegt áhyggjuefni á
svæðinu og gróðurskemmdir eru sums staðar miklar, enda þótt það komi ekki
ennþá fram við kortlagningu á rofi”18

Hlunnindi hafa verið talin til tekna á allnokkrum jörðum í
Gaulverjabæjarhreppi í gegnum tíðina. Hlunnindi hafa verið skráð á
eftirfarandi jörðum: 1) Selpartur (selveiði, lax, silungur); 2) Hólmasel
(selveiði, silungur); 3) Fljótshólar I-IV (selveiði, silungur, reki); 4)
Ragnheiðarstaðir (reki, útræði); 5) Loftsstaður eystir og vestri (reki,
útræði); 6) Gaulverjabær (reki); 7) Arnarhóll (hellar); 8) Efri-Gegnishólar
(hellar); 9) Arabæjarhjáleiga (selveiði, lax, silungur); 10) Arabær (selveiði,
lax, silungur); 11) Lækjarbakki (reki); 12) Tunga (lax, silungur); 13) Krókur
(selveiði, lax, silungur); 14) Galtastaðir (lax, silungur).19
Við afmörkun landbúnaðarsvæða var í fyrsta lagi miðað við
landbúnaðarbyggingar á bújörðum, tún, garðlönd og framræst land, þar
sem landnýting skarast ekki á við önnur not eða verndun. Í öðru lagi eru öll
óbyggð svæði bújarða á láglendinu skilgreind sem landbúnaðarsvæði
enda þjóna þau sem beitilönd og tilheyra lögbýlum og lúta því ákvæðum
jarða- og ábúðarlaga.
Vegna aukinnar fjölbreytni í búskaparháttum og aukinnar ásóknar í
búsetu í sveitum án þess að ábúandi áformi að hafa landbúnað að
atvinnu, verður að gæta aukins sveigjanleika í stýringu á landnotkun á
bújörðum.

18 Á bls. 132 í umræddri skýrslu.
19 Þessi skráning hlunninda er fyrst og fremst byggð á eldri heilmildum og í mörgum tilvikum er ekki lengur
um hlunnindi að ræða, sjá Lárus Ágúst Gíslason: Handbók um hlunnindajarðir á Íslandi, 1982.

29

Greinargerð

AÐALSKIPULAG GAULVERJABÆJARHREPPS 2003-2015

4.tafla. Umfang skógræktar í aðalskipulagi Gaulverjabæjarhrepps 2003-2015
Jarðir þar sem skjólbeltarækt er stunduð eða áform um slíkt eru skáletraðar – ekki á vegum Suðurlandss.

Jarðir þar sem er stunduð eða áformuð nytjaskógrækt eða skjólbeltarækt á vegum Suðurlandsskóga
Stærð (ha)
Trjátegundir
Landgæði/náttúrufar
Jörð:
uppl. ekki fyrirliggjandi
Skjólbelti
Ræktað/framræst land
Arabæjarhjáleiga
uppl. ekki fyrirliggjandi
Skjólbelti
Ræktað/framræst land
Arabær
uppl. ekki fyrirliggjandi
Arnarhóll
Ræktað/framræst land
Skjólbelti
uppl. ekki fyrirliggjandi
Efri-Vellir
Skjólbelti
Ræktað/framræst land
uppl. ekki fyrirliggjandi
Skjólbelti
Ræktað/framræst land
Eystri-Hellur
uppl. ekki fyrirliggjandi
Skjólbelti
Ræktað/framræst land
Fljótshólar I
uppl. ekki fyrirliggjandi
Skjólbelti
Ræktað/framræst land
Fljótshólar IV
uppl. ekki fyrirliggjandi
Skjólbelti
Ræktað/framræst land
Gaulverjabær
uppl. ekki fyrirliggjandi
Seljatunga
Ræktað/framræst land
Skjólbelti
uppl. ekki fyrirliggjandi
Skjólbelti
Ræktað/framræst land
Tunga
uppl. ekki fyrirliggjandi
Skjólbelti
Ræktað/framræst land
Vallarhjáleiga
uppl. ekki fyrirliggjandi
Vorsabæjarhóll
Ræktað/framræst land
Skjólbelti
uppl. ekki fyrirliggjandi
Skjólbelti
Ræktað/framræst land
Vorsabær I
uppl. ekki fyrirliggjandi
Skjólbelti
Ræktað/framræst land
Vorsabær II
Heimildir: Spurningakönnun meðal landeigenda vorið 2002; Skrár Suðurlandsskóga nóvember 2001

30

Greinargerð

AÐALSKIPULAG GAULVERJABÆJARHREPPS 2003-2015

Stefna og ákvæði:
1) Gaulverjabæjarhreppur er landbúnaðarhérað og er allt land
bújarða skilgreint sem landbúnaðarsvæði nema þar sem önnur
landnotkun hefur verið ákveðin.
2) Nýting
landbúnaðarsvæða
sem
merkt
eru
sem
náttúruverndarsvæði og/eða hverfisverndarsvæði geta verið háð
vissum takmörkunum og strangara eftirliti (sjá ákvæði hér að
neðan og 11 og 14. kafla).
3) Nytjaskógrækt er leyfileg á landbúnaðarsvæðum en getur verið
háð vissum skilyrðum og takmörkunum á svæðum sem einnig eru
merkt sem náttúruverndarvæði (sbr. 37 og 38
gr.
náttúruverndarlaga) og hverfisverndarsvæði (sjá 14. kafla).
Ennfremur er gert ráð fyrir að nytjaskógrækt fari ekki nær
vatnsbakka en sem nemur 30-50 m.
Landeigendur skulu kynna sveitarstjórn áform sín um
nytjaskógrækt áður en hún hefst. Skila skal inn áætlun þar sem
fram
kemur
umfang
ræktunar,
stærðir
samfelldra
skógræktarsvæða, staðsetning og afmörkun svæða, afstaða til
náttúruminja (t.a.m. raski ekki landslagsgerðum skv. 37. gr.
náttúruverndarlaga), vatnsfalla (fjarlægð frá vatnsbakka) og
menningarminja og trjátegundir sem fyrirhugað er að rækta.
Skógrækt sem nær til 200 ha svæðis eða stærra, fer inn á
verndarsvæði (s.s. hverfisverndarsvæði) eða hefur í för sér
ruðning á náttúrulegum skógi, og er þar með tilkynningaskyld
framkvæmd samkvæmt lögum nr. 106/200 (sjá 2.viðauki, 1.d. og
3. viðauka, 2. lið iii), er háð framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar.
Ennfremur þarf að meta í slíkum tilvikum hvort skógræktin skuli
vera matskyld samkvæmt lögum nr. 106/2000 (sjá 5. og 6. greinar
laganna).
Áform um ræktun skjólbelta sem liggja nærri vegum skal
ennfremur tilkynna til sveitarstjórnar sem leggur slík áform til
umsagnar hjá Vegagerðinni. Æskileg lágmarksfjarlægð er 50 m.
4) Afmörkun svæða fyrir nytjaskógrækt á mynd 6 (sbr. einnig 4.
töflu) er til upplýsingar um umfang skógræktar samkvæmt
núverandi áformum en er ekki bindandi sem slík í aðalskipulaginu,
sbr. lið 3.
5) Uppgræðsla
lands
á
landbúnaðarsvæðum
getur
verið
framkvæmdaleyfisskyld sbr. 27 gr. skipulags- og byggingarlaga.
Uppgræðsla á verndarsvæðum (m.a. náttúruminjasvæðum,
hverfisverndarsvæðum og helgunarsvæði fornleifa, sbr. 3.
viðauki, 2 liður iii) er tilkynningaskyld framkvæmd samkvæmt
lögum um mat á umhverfisáhrifum (nr. 106/2000, 2. viðauki, liður
1e) og er í öllum tilvikum framkvæmdaleyfisskyld. Ekki eru
skilgreind sérstök svæði í aðalskipulaginu vegna uppgræðslu
lands (landgræðsla á Loftstaðasandi, sjá 10. og 14. kafla)
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6) Takmörkuð veitinga- og gistiþjónusta og minjagripaverslun er
leyfileg á landbúnaðarsvæðum, ef um aukabúgrein er að ræða. Ef
um umfangsmikla uppbyggingu ferðaþjónusta er að ræða á
bújörðum verður að skilgreina svæðið sem verslunar- og
þjónustusvæði.20
Tilgreina þarf í deiliskipulagi umfang
fyrirhugaðrar ferðaþjónustu og eðli starfseminnar.
7) Minniháttar fiskeldi er leyfilegt á landbúnaðarsvæðum, að
uppfylltum viðeigandi skilyrðum laga og reglugerða um
starfsleyfi. Meiriháttar fiskeldi skal fara fram á svæðum sem
skilgreind eru sem iðnaðarsvæði.
8) Þó að á landbúnaðarsvæðum skuli fyrst og fremst gera ráð fyrir
byggingum og starfsemi sem tengist búrekstri á viðkomandi jörð,
þá skal vera leyfilegt að byggja allt að þrjú íbúðarhús á hverri
bújörð, þar sem aðstæður leyfa, sem ekki eru tengd búrekstri, án
þess að skilgreina þurfi svæðið sem íbúðarsvæði. Leitast skal við
að staðsetja ný hús í nálægð við bæjarhlöð jarðanna og nýta
sömu afleggjara frá þjóðvegi. Afgreiðsla byggingarleyfa slíkra
íbúðarhúsa skal vera samkvæmt skipulags- og byggingarlögum,
m.a. um gerð deiliskipulags.
9) Heimilt er að reisa allt að 3 stök sumarhús/veiðihús á
landbúnaðarsvæðum á hverri bújörð. Afgreiðsla byggingarleyfa
slíkra húsa skal vera samkvæmt skipulags- og byggingarlögum,
m.a. um gerð deiliskipulags.
Mat á umhverfisáhrifum uppbyggingar, framkvæmda og ræktunar á
landbúnaðarsvæðum í Gaulverjabæjarhreppi:
Samkvæmt
áformum
um
nytjaskógrækt
og
uppbyggingu
sumarhúsasvæða, smábýlasvæða og/eða íbúðarsvæða (sjá 2. og 6.
kafla), verða ekki ýkja miklar breytingar á núverandi landbúnaðarlandi í
Gaulverjabæjarhreppi. Ofangreind áform munu óhjákvæmilega leiða til
einhverrar skerðingar á landi til hefðbundins landbúnaðar. Í öllum tilvikum
þar sem gengið er á ræktað land, ætti þó að vera hægt að bæta það upp
með ræktun á öðru landi sem nú þegar er framræst.
Hugsanleg áhrif aukinnar uppbyggingar stakra íbúðarhúsa á
landbúnaðarsvæðum á hefðbundið búsetulandslag sveitarinnar, verða
lágmörkuð með því að skilyrða þá uppbyggingu að mestu við núverandi
bæjarhlöð og samnýtingu núverandi afleggjara. Með því er einnig ýtt undir
samnýtingu veitukerfa.

20 Miða mætti við að ef starfsemin kallar á fleiri en 2 ársverk, þá sé vart lengur um aukabúgrein að ræða
lengur.
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Mynd 4 - Jarðamörk
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6. SVÆÐI FYRIR FRÍSTUNDABYGGÐ:
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
“Svæði fyrir frístundabyggð eru svæði ætluð fyrir frístundahús, þ.e. byggð
sem ekki er ætluð til heilsársbúsetu. Til svæða fyrir frístundabyggð teljast
einnig svæði fyrir fjallaskála, gangnamannaskála og neyðarskýli”
Sumarhúsabyggð í Gaulverjabæjarhreppi – þróun og horfur:
Lítið er um sumarhús í Gaulverjabæjarhreppi. Sumarhúsum hefur farið
mjög fjölgandi á undanförnum árum á Suðurlandi og líkur eru á að frekari
uppbygging verði í framtíðinni. Hafa verður í huga að í uppsveitum
Suðurlands er mikið framboð sumarhúsalóða sem hafa verið skipulagðar á
síðustu árum og miðað við reynslu undanfarinna áratuga þá hafa þau
svæði verið mun vinsælli til uppbyggingar en lágsveitir Suðurlands.
Sumarhús eru á eftirtöldum jörðum í Gaulverjabæjarhreppi í dag21: 1)
Fljótshólum
I;
2)
Fljótshólum
IV;
3)
Gegnishólsparti;
4)
Efrivöllum/Vallarhjáleigu; 5) Seltjatungu.
Samkvæmt spurningakönnun sem fór fram meðal landeigenda á
árunum 2002-2003 er allnokkur áhugi fyrir skipulagningu og uppbyggingu
sumarhúsavæða (sjá Viðauka II). Um 28% landeigenda sem svöruðu
spurningakönnuninni lýstu yfir áhuga á að skipuleggja sumarhúsasvæði á
jörð sinni. Alls er gert ráð fyrir sumarhúsasvæðum á 9 jörðum í
aðalskipulagi Gaulverjabæjarhrepps 2003-2015 (5. tafla).
Miðað við fullbyggð sumarhúsasvæði samkvæmt aðalskipulaginu gæti
heildarfjöldi bústaði í Gaulverjabæjarhreppi orðið í kringum 180 til 240,
þ.m.t. þeir bústaðir sem þegar eru byggðir). Hér er miðað við um 180 ha
heildarstærð sumarbústaðalanda (5. tafla) og 0,75-1,0 ha lands (brúttó) að
meðaltali á hverja sumarhúsalóð.
Í svæðisskipulagi Flóans 2011 er fjallað nokkuð um sumarhúsamál en
ekki er mörkuð ákveðin stefnu um hvar megi byggja sumarhús og hvar
ekki. Á skipulagsuppdrætti svæðisskipulagsins eru einungis sýnd svæði
sem voru uppbyggð við samþykkt svæðisskipulagsins. Í svæðisskipulaginu
er þó sett fram stefnumörkun um það hvað skuli haft í huga við
skipulagningu sumarhúsasvæða. Þar segir m.a.:
“A. Stefnt sé að því að sumarbústaðir séu hafðir nokkrir saman á
skipulögðum svæðum. Sé sótt um að byggja sumarbústaði á jörð, verði
að lágmarki skipulagt svæði fyrir 3 bústaði...
B. Gæta þarf þess að sumarbústaðahverfi rýri ekki náttúruauðlindir eins
og t.d. grunnvatn með frárennslismengun...
C. Ekki sé gengið of nærri náttúruperlum, eða landslagi, sem menn
vildu hugsanlega varðveita eða vernda.”
Svæðisskipulagið tilgreinir þau svæði sem líklegust eru til að verða
eftirsóknarverð undir sumarhús.22 Þar eru m.a. nefnd svæði við Hvítá og
Ölfusá og á norðausturhluta Flóasvæðisins, í jaðri Merkurhrauns, og
21 Samkvæmt Spurningakönnun 2001-2003/Fasteignaskrá 2001.
22 Sjá Svæðisskipulag í Flóa 2011, sjá bls. 91-92 í greinargerð svæðisskipulagsins (útgefin 1992).
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svæði við sjóinn við Stokkseyri og Eyrarbakka. Ekki er tilnefnd svæði
innan Gaulverjabæjarhrepps sem ákjósanleg sumarhúsasvæði.

Stefna og ákvæði:
1. Sveitarstjórn
lítur
jákvæðum
augum
á
uppbyggingu
sumarhúsahverfa en gæta verður þess að sumarhúsabyggðin fari
vel í umhverfinu og ekki verði gengið á svæði með verndargildi.
2. Að sumarhúsabyggð rísi sem mest á samfelldum svæðum innan
hverrar jarðar, þar sem við deiliskipulagningu verði leitast við að
samnýta aðkeyrslu frá þjóðvegi, bílastæði, lagnir, rotþrær,
leiksvæði, göngustíga og útivistarsvæði. Gera þarf sérstaka grein
fyrir sorphirðu í deiliskipulagi sumarhúsasvæða og ennfremur
vatnsöflun og fráveitu. Mikilvægt er að þess sé gætt í
deiliskipulagi hvers svæðis að góð göngutengsl séu við
nærliggjandi útivistarsvæði.
3. Að ný sumarhúsahverfi verði einkum deiliskipulögð í beinu
framhaldi af núverandi sumarhúsabyggð eða þar sem stakir
bústaðir standa. Forðast ber að samþykkja deiliskipulag stakra
eða örfárra sumarbústaða innan skilgreindra sumarhúsavæða.
4. Að jafnaði skal gert ráð fyrir að um ¼ lands, sem skilgreint er sem
sumarhúsasvæði í aðalskipulaginu, verði tekið frá í deiliskipulagi
sem opið svæðið til almennrar útivistar í þágu sumarhúsabyggðar
á viðkomandi svæði.
5. Þegar lagt er fram deiliskipulag sumarhúsalóða sem er hluti af
stærra óskipulögðu sumarhúsasvæði, skal deiliskipulagið fela í
sér lauslegt heildarskipulag alls svæðisins varðandi vega- og
veitukerfi, göngustíga og útivistarsvæði og gera skal grein fyrir
áfangaskiptingu síðari uppbyggingar.
6. Leyfilegt
verði
að
byggja
allt
að
3
sumarhús
á
landbúnaðarsvæðum á hverri bújörð, án þess að skilgreina þurfi
svæðið sem frístundabyggð í aðalskipulagi, sbr. einnig liður 9 á
bls. 32.
7. Stærðir sumarhúsalóðir skulu að meðaltali vera á bilinu 0,5 til 1,0
ha. Þó verður leyfilegt að skipuleggja þyrpingar sumar- og
orlofshúsa á t.d. 1500-2000 m2 lóðum og í öðrum tilvikum verður
heimilt að skipuleggja stærri lóðir, t.d. 2 ha, enda verði slík
uppbygging að mestu bundin við afmörkuð svæði.
8. Við gerð og mat deiliskipulags sumarhúsasvæða í landi
Vorsabæjar I (F6), Sviðugarða (F5) og Seljatungu (F4) verður að
taka sérstakt tillit til hverfisverndarákvæða viðkomandi svæðis
(H3), sjá 14. kafla og sérstaklega gæta ákvæða 37. gr.
náttúruverndarlaga nr. 44/1999 m.s.br. um verndun jarðamyndana
og vistkerfa, vatna og votlendis.
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9. Við gerð deiliskipulags á svæðum sunnan Villingaholtsvegar skal
taka mið af hugsanlegri hættu vegna sjávarflóða (sjá 15. kafla).
Leita skal umsagnar Siglingastofnunar um tillögur að
deiliskipulagi frístundabyggðar á svæðinu.

Afmörkun og lýsing svæða:
Á uppdrætti eru merkt þau sumarhúsasvæði sem eru þegar
uppbyggð, þar sem fyrir liggur samþykkt deiliskipulag og svæði þar
sem landeigendur hafa áform um að byggja upp en deiliskipulag
liggur ekki fyrir (sjá skipulagsuppdrátt og mynd 5). Ekki er gerður
greinarmunur á þessum svæðum á skipulagsuppdrætti. Að jafnaði
eru ekki sýndir stakir bústaðir sem standa utan sumarhúsavæða en
gert er ráð fyrir að leyfilegt sé að endurbyggja viðkomandi bústaði.
5.tafla. Sumarhúsasvæði í aðalskipulagi Gaulverjabæjarhreppi 2003-2015
Jörð:
Stærð (ha) Byggingarstig23
Landgæði/náttúrufar
Arabær (F12), (F14)
5
C
Ræktað land
Árlundur (F1)
8
C
Ræktað land
Efrivöllur (F8)
46
D
Mólendi og ræktað land
Fljótshólar I, IV (F11)
4
C
Ræktað land
Gegnishólapartur (F3)
2
C
Mólendi og ræktað land
Hólmasel (F13)
4
D
Ræktað land
Ragnheiðarsstaðir (F9), (F10)
58
D
Framræst mýrlendi/rækt. Land
Seljatunga (F4)
3
C
Mýrlendi
Sviðugarðar (F5)
9
C
Mólendi
Tunga (F2)
10
D
Mýrlendi/ræktað land
Vorsabær I (F6)
45
D
Votlendi, sjá H3, 15. kafla
Vorsabær II (F7)
5
C
Ræktað land

Mat á umhverfisáhrifum uppbyggingar frístundabyggðar í
Gaulverjabæjarhreppi:
Ekki er gert ráð fyrir uppbyggingu sumarhúsa á svæðum sem teljast hafa
verndargildi, að undanskyldum sumarhúsasvæðum í landi Vorsabæjar I,
Sviðugarða og Seljatungu (sbr. stefnuatriði 8 hér að framan, sjá 11. kafla
og 14. kafla). Við gerð og mat deiliskipulags þess sumarhúsasvæðis
verður að taka sérstakt tillit til hverfisverndarákvæða viðkomandi svæðis
(H3) og almennt gæta ákvæða 37. gr. náttúruverndarlaga nr. 44/1999
m.s.br. um verndun jarðamyndana og vistkerfa, vatna og votlendis.
Fyrirhuguð sumarhúsasvæði í landi Ragnheiðarstaða eru í jaðri
hverfisverndarsvæðis H2b á Loftstaðasandi og þar þarf að taka tilliti til
nálægðar við verndarsvæðið og huga vel að áhrifum uppbyggingar á
ásýnd og útsýni frá þjóðvegi. Við gerð deiliskipulags fyrir sumarhúsasvæði
sunnan Villingaholtsvegar verði tekið mið af hugsanlegri hættu vegna
sjávarflóða og þeim byggingarreglum sem almennt gilda um lágsvæði (sjá
15. kafla).

23 Byggingarstig flokkast eftirfarandi: A: fullbyggt; B: uppbygging langt komin; C: uppbygging hafin; D: óbyggt.
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Miðað við fullbyggð frístundabyggðarsvæði, samkvæmt aðalskipulagi,
gæti heildarfjöldi sumarhúsa í Gaulverjabæjarhreppi orðið í kringum 200,
þ.m.t. um þeir bústaðir sem þegar eru byggðir. Hér er miðað við ha
heildarstærð sumarbústaðalanda (5. tafla) og u.þ.b. 0,75 ha lands að
meðaltali á hvern bústað. Við mat á umhverfisáhrifum hugsanlegrar
sumarhúsabyggðar, verður að hafa í huga að skilgreining svæða fyrir
frístundabyggð er í mörgum tilvikum hugsuð með það fyrir augum að auka
sveigjanleika landeigenda til að deiliskipuleggja sumarhúsabyggð á sinni
bújörð. Þess vegna er ekki raunhæft að gera ráð fyrir að samfelld
sumarhúsabyggð (þó ávallt með 25% svæða til útivistar, sbr. ákvæði að
ofan), muni rísa á öllum þeim svæðum sem skilgreind og frátekin eru sem
svæði fyrir frístundabyggð.
Það er því erfitt er að meta umhverfisáhrif hugsanlegrar
sumarhúsabyggðar á þessu stigi. Í flestum tilvikum eru þó
sumarhúsasvæði á landi sem hefur fremur lítið verndargildi (tún, framræst
land og mólendi, sjá 5. töflu). Helstu umhverfisáhrif aukinnar
sumarhúsabyggðar verða: a) sjónræn áhrif bygginga og trjáræktar
umhverfis þær, sem koma til með að breyta ásýnd landsins; b)
framkvæmdir vegna veitumannvirkja og vegagerðar; c) losun úrgangs,
einkum skólps en áhrif vegna þessa verða í lágmarki enda ákvæðum
reglugerðar um fráveitur og skólp (nr. 798/1999) fylgt eftir,24; d) aukin
bílaumferð; e) aukinn ferðamannastraumur og hugsanleg uppbygging
þjónustu við orlofsdvalargesti í Gaulverjabæjarhreppi.

24

Samkvæmt byggingarreglugerð nr. 441/1998 skal leiða skólp frá frístundahúsum um rotþró og siturlögn. Í
reglugerðinni segir þó að þar sem ekki er mögulegt að koma þeim búnaði við má uppfylla skilyrði um
skólphreinsun með öðrum aðferðum, s.s. þurrsalernum, safntönkum ofl. og þarf þá að liggja fyrir skriflegt
samþykki heilbrigðisfulltrúa fyrir viðkomandi lausn.
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Mynd 5 - Frístundahúsasvæði
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7. OPIN SVÆÐI TIL SÉRSTAKRA NOTA:
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
“Opin svæði til sérstakra nota eru svæði með útivistargildi á einn eða
annan hátt þar sem gert er ráð fyrir mannvirkjagerð í tengslum við þá
starfsemi sem þar er stunduð, s.s. tjald- og hjólhýsasvæði, skrúðgarðar,
kirkjugarðar, leiksvæði, íþróttasvæði, golfvellir, sleða- og skíðasvæði,
skautasvæði, siglingaaðstaða, hesthús og reiðvellir, rallýbrautir og
skotvellir. Einnig garðlönd og trjáræktarsvæði”
Útivist og íþróttir í Gaulverjabæjarhreppi:
Þörf á sérstökum útivistarsvæðum og skipulagðri útivist er venjulega minni
í dreifbýli en þéttbýli, í ekki síst í landbúnaðarsamfélagi eins og er í
Gaulverjabæjarhreppi. Íþróttastarfsemi í tengslum við skóla og félagsstarf
og reiðleiðir til útreiða eru eftir sem áður jafn nauðsynlegur þáttur í daglegu
lífi fólks í sveitum og í þéttbýli. Sveitarfélög sem eru í næsta nágrenni við
vaxandi þéttbýli eru einnig líkleg til að verða vettvangur útivistar og
tómstundastarfs íbúa þéttbýlisins. Reiðleiðir í Gaulverjabæjarhreppi þjóna
þannig í vaxandi mæli hestamannafélögum aðliggjandi byggða og er gert
ráð fyrir reiðleiðum með öllum þjóðvegum í sveitarfélaginu, núverandi og
fyrirhuguðum. Einnig er gert ráð fyrir gönguleiðum með sjávarsíðunni og
yfir Miklavatnsmýrina.

Stefna og ákvæði:
Eftirtalin svæði eru skilgreind sem opin svæði til sérstakra nota í
Gaulverjabæjarhreppi. Innan sviga er tilvísun í tákn á korti:
1. Kirkjugarður í Gaulverjabæ (O1)
2. Skógræktarreitur austan Gaulverjabæjarvegar (nr. 33) í landi
Seljatungu (O2)
3. Íþróttasvæði við Félagslund (O3), innan miðsvæðis (sjá mynd 2).
4. Leiksvæði við Félagslund (O4), innan miðsvæðis (sjá mynd 2).
5. Tjaldstæði við Félagslund (O5), innan miðsvæðis (sjá mynd 2).
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Mynd 6 - Ræktun lands og opin svæði til sérstakra nota
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8. SAMGÖNGUR:
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
“Undir þennan flokk falla öll helstu samgöngumannvirki, s.s. vegir og
götur, þ.m.t. brýr, mislæg gatnamót, göngubrýr, undirgöng og jarðgöng,
göngu-, hjólreiða- og reiðstígar, flugvellir og flugbrautir, komustaðir
farþegaferja, sporbundin umferð og önnur samgöngumannvirki. Um
skilgreiningu vega og helgunarsvæða vega, sjá vegalög. Um skilgreiningu
flugvalla og helgunarsvæði flugvalla, sjá lög um loftferðir og reglur um
einstaka flugvelli…”
Samgöngur í Gaulverjabæjarhreppi – þróun og horfur:
Umferð hefur aukist stöðugt á vegum Suðurlands á undanförnum árum.
Með samgöngubótum á einstökum vegum hefur umferðarþungi færst til
milli vega. Ástand vega í Gaulverjabæjarhreppi er misjafnt og vegalengdir
milli bæja óþarflega miklar miðað við stærð sveitarfélagsins. Í
svæðisskipulagi Flóans 2011 er gerð tillaga að vegtengingu milli
Hamarsvegar (nr. 308) og Villingaholtsvegar (nr.305), við Snóksnes
(Skógsnes) á mörkum sveitarfélagsins við Villingaholtshrepp. Slík tenging
myndi draga verulega úr vegalengdum milli bæjanna við Þjórsá (einkum
Partajarðanna) og miðkjarna sveitarfélagsins í Gaulverjabæ. Umrædd
vegaframkvæmd heyrir
ekki undir lög nr. 106/2000 um mat á
umhverfisáhrifum (sjá 1. Viðauki, liður 10, ii og Viðauki 2, liður 10, b).
6. tafla. Bílaumferð á helstu vegum í og við Gaulverjabæjarhrepp (fjöldi bíla á sólarhring)
Sumarumferð
Vetrarumferð
Heilsárumferð
1995
1999
1995
1999
1995
1999
Vegarkaflar
Suðurlandsv. v/ Gaulverjabæjarv. –nr.1
3913
339
Gaulverjabæjarv. (Suðurlandsv.-Hamarsv) –nr. 3325
Gaulverjabæjarv. (Hamarsvegur-Stokkseyri) –nr.33
246
Villingaholtsvegur v/Suðurlandsveg –nr. 305
182
Villingaholtsv. (Fljótshólar-Gaulverjab.v) –nr. 30526
Hamarsvegur –nr. 308
Holtsvegur (Gaul.v.b.v-Stokkseyri) – nr. 314
Vorsabæjarvegur –nr.312
Heimild: Umferðarbanki, Vegagerðin 2002

4334
246
194
208
141
13
118
24

2513
218
158
115

2709
176
136
126
85
7
71
15

3248
281
203
150

3493
216
167
168
113
11
94
18

Stefna og ákvæði:
1. Unnið verði að samgöngubótum innan sveitarfélagsins sem miða
að því styrkja tengsl milli svæða innan hreppsins og við
nærliggjandi sveitir.
25 Árið 1979 var umferð á þessum kafla 140 bílar/sólarhring (ársmeðaltal) en árið 1989 var umferðin 150
bílar.
26 Árið 1979 var umferð á þessum kafla 50 bílar/sólarhring (ársmeðaltal) en árið 1989 var umferðin 90 bílar.
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2. Gerður verði nýr vegur milli Hamarsvegar (nr. 308) og
Villingaholtsvegar (nr. 305).
3. Unnið verði að almennum vegbótum og bundnu slitlagi verði
komið á sem flesta vegi innan sveitarfélagsins.
4. Nýjar vegtengingar við núverandi vegi, vegna sumarhúsabyggða
og annarrar nýrrar byggðar verði lágmarkaðar og leitast verði við
að samnýta sem mest núverandi afleggjara. Staðsetning nýrra
afleggjara vegna sumarhúsasvæða verður ákveðin í deiliskipulagi
í samráði við Vegagerðina.
5. Markað verði reiðstígakerfi í sveitarfélaginu sem miði að því að
tengja reiðleiðir við aðliggjandi byggðarlög. Reiðleiðir fylgja
almennt þjóðvegum en einnig verði hugað að reiðleiðum, í
samráði við viðkomandi landeigendur, eftir eldri þjóðleiðum.
6. Gert verði ráð fyrir gönguleiðum í deiliskipulagi sumarhúsasvæða,
er tengi svæðin við nærliggjandi útivistarsvæði
Samkvæmt skipulagsreglugerð ber að flokka vegi utan þéttbýlis í
samræmi við vegalög (gr. 8 og 9). Helstu vegir í Gaulverjabæjarhreppi
eru flokkaðir með eftirfarandi hætti (sjá skipulagsuppdrátt).
1)
2)
3)
4)
5)

Gaulverjabæjarvegur (nr. 33) er tengivegur.
Villingaholtsvegur (nr. 305) er tengivegur.
Hamarsvegur (nr. 308) er tengivegur.
Vorsabæjarvegur (nr.312) er tengivegur.
Holtsvegur (nr.314) er tengivegur.

Göngu- og reiðleiðir:
Megin reiðleiðir liggja meðfram þjóðvegum. Ennfremur er gert ráð
fyrir einstaka reiðleiðum á eldri þjóðleiðum (sjá skipulagsuppdrátt).
Gert er ráð fyrir gönguleið með sjávarsíðunni, sem hugsanlega
getur átt sér framhald með bökkum Þjórsár. Gönguleiðir eru ekki
sýndar á staðfestum aðalskipulagsuppdrætti, enda ekki gert ráð fyrir
neinni mannvirkjagerð í tengslum við þær. Þó skal gera ráð fyrir
almennum gönguleiðum og/eða stígum á sumarhúsasvæðum, er
tengja byggðina við nærliggjandi útivistarsvæði.
Mat á umhverfisáhrifum vegaframkvæmda í Gaulverjabæjarhreppi:
Ekki er gert ráð fyrir vegaframkvæmdum í Gaulverjabæjarhreppi sem
heyra undir lög um mat á umhverfisáhrifum (nr. 106/2000). Gert er ráð fyrir
nýrri vegtengingu milli Hamarsvegar (nr. 308) og Villingaholtsvegi (nr.
305). Hinn nýi vegur liggur um lönd jarðanna Skógsnes og Selsparts, á um
3,5 km kafla, við mörk Villingholtshrepps. Tengingin mun stytta verulega
vegalengdir frá Partajörðunum að miðkjarna sveitarfélagsins og styrkja
sveitina sem eina heild. Vegurinn liggur stystu leið milli fyrrnefndra jarða,
um sléttlendi, ræktað og framræst land og mólendi sem ekki hefur sérstakt
verndargildi.
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Mynd 7 - Samgöngur og vegir
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9. VEITUR:
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
“Til veitna teljast stofn- og dreifikerfi veitna, s.s. vatnsveita, hitaveita,
rafveita, fjarskipta og fráveitu. Með stofnkerfi er í reglugerð þessari átt við
flutningakerfi, frá upptökum að dreifikerfi”.
Um fráveitu í lögum og reglugerðum:
Á grundvelli laga um hollustuhætti og mengunarvarnir (nr. 7/1998) hefur
verið sett ný reglugerð um fráveitur og skólp (nr. 798/1999). Í almennum
ákvæðum um losun skólps segir eftirfarandi (grein 6.1):
“Skólpi skal farga á þann hátt að heilsu manna stafi ekki hætta af og
með þeim hætti að lífríki og umhverfi raskist sem minnst. Eigandi
fráveitu ber ábyrgð á því að fráveituvatni sé fargað í samræmi við
ákvæði reglugerðar þessarar. Velja skal losunarstaði skólps með það í
huga að viðtaki spillist sem minnst. Að öðru leyti skal förgunin vera í
samræmi við ákvæði reglugerðarinnar og annarra reglugerða um varnir
gegn vatnsmengun [sjá kafla 1.4 um Ár og vötn]”
Í 13. grein reglugerðarinnar er fjallað um fráveitur og rotþrær:
“13.1 Á öllum þéttbýlisstöðum, þéttbýlisvæðum, og eftir atvikum
þyrpingu frístundahúsa, skóla og ferðaþjónustumiðstöðva, skal vera
fráveita. Þegar fráveita er lögð skal fara eftir kröfum sem gilda um
hreinsun skólps. Hönnun, lagning og viðhald fráveitu skal samræmast
bestu tækniþekkingu sem völ er á og ekki hafa í för með sér óhóflegan
kostnað. Við hönnun skal einkum taka tillit til eðlis viðtaka, magns og
eðlis skólps, lekavarna og yfirfalls vegna ofanvatns.
13.2 Heilbrigðisnefnd getur bannað notkun ófullnægjandi fráveitulagna
og krafist endurbóta og endurnýjunar þeirra.
13.3 Fráveituvatn einstakra húsa, þ.m.t. íbúðarhús lögbýla,
frístundahúsa og fjallaskála sem ekki verður veitt í fráveitur, skal veitt
um rotþró og siturleiðslu samkvæmt leiðbeiningum sem Hollustuvernd
ríkisins gefur út og fyrirmælum heilbrigðisnefndar eða annan
sambærilegan búnað.
13.4 Þar sem skólpi og öðru fráveituvatni verður ekki veitt í almenna
fráveitu, t.d. frá frístundahúsum, skal veita því eftir vatnsheldum
holræsum í rotþrær og skal afla fyrirmæla og leyfis heilbrigðisnefnda
hverju sinni.”
Í reglugerðinni eru settar fram nákvæmar reglur um kröfur til hreinsunar
skólps og grundvallast kröfurnar m.a. á því hversu viðkvæmur viðtakinn er.
Ennfremur eru sett fram tímamörk um hvenær eigi að vera búið að
uppfylla sett skilyrði (sjá greinar 16 til 24). Viðkomandi ákvæði eru miðuð
við þéttbýlisstaði. Sérákvæði eru sett fram um iðnaðarstarfsemi (25. og 26.
grein).
Við skipulagsgerð er mikilvægt að leggja mat á viðkvæmni hugsanlegra
viðtaka skólps. Í viðauka II í reglugerðinni eru settar fram eftirfarandi
viðmiðanir við mat á viðtökum:
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A.Viðkvæm svæði.
Vatnsumhverfi skal teljast viðkvæmt svæði ef hægt er að flokka það
sem hér segir:
a) stöðuvötn mynduð af náttúrunnar hendi, annað yfirborðsvatn,
ármynni og strandsjór þar sem næringarefnaauðgun hefur orðið eða
kann að verða í náinni framtíð ef ekki er gripið til fyrirbyggjandi
ráðstafana.
Eftirfarandi þættir skulu hafðir í huga þegar ákvörðun er tekin um úr
hvaða næringarsöltum á að draga með frekari hreinsun:
i) stöðuvötn og vatnsföll sem tengjast stöðuvötnum, neysluvatnslónum
eða lokuðum flóum þar sem endurnýjun vatns er lítil og uppsöfnun getur
átt sér stað. Á þessum svæðum er nauðsynlegt að fjarlægja fosfór
nema hægt sé að sýna fram á að það hafi engin áhrif á
næringarefnastigið. Þar sem losun á sér stað frá fjölmennum
þéttbýlissvæðum er ef til vill einnig þörf á að fjarlægja köfnunarefni.
ii) ármynni, flóar og annar strandsjór þar sem endurnýjun vatns er lítil
eða aðflutningur næringarsalta mikill. Losun frá fámennum
þéttbýlissvæðum hefur allajafna minni áhrif á þessum svæðum en
þegar fjölmenn þéttbýlissvæði eiga í hlut. Á þessum svæðum ætti að
fjarlægja fosfór og/eða köfnunarefni nema hægt sé að sýna fram á að
það hafi engin áhrif á næringarefnastigið
b) ferskt yfirborðsvatn sem nýta á til drykkjar og kann að hafa meiri
köfnunarefnisstyrk en kveðið er á um í reglugerð um neysluvatn.
c) svæði þar sem þörf er á frekari hreinsun en mælt er fyrir um í 21. gr.
B.Síður viðkvæm svæði.
Sjór eða hafsvæði getur talist síður viðkvæmt svæði ef losun skólps
hefur ekki skaðleg áhrif á umhverfið vegna formfræðilegra,
vatnafræðilegra eða annarra sérstakra aðstæðna í vatninu.
Eftirtalda þætti skal taka til athugunar þegar síður viðkvæm svæði eru
tilgreind: Opna flóa, ármynni og annan strandsjó þar sem endurnýjun
vatns er mikil og ekki hætta á ofnæringu eða súrefnisþurrð eða ólíklegt
talið að ofnæring eða súrefnisþurrð verði vegna losunar skólps frá
þéttbýli.
Samkvæmt byggingarreglugerð nr. 441/1998 skal leiða skólp frá
frístundahúsum um rotþró og siturlögn. Í reglugerðinni segir þó að þar sem
ekki er mögulegt að koma þeim búnaði við má uppfylla skilyrði um
skólphreinsun með öðrum aðferðum, s.s. þurrsalernum, safntönkum ofl. og
þarf þá að liggja fyrir skriflegt samþykki heilbrigðisfulltrúa fyrir viðkomandi
lausn.
Um vatnsveitu í lögum og reglugerðum:
Í reglugerð um neysluvatn (nr. 319/1995) og reglugerð um varnir gegn
mengun vatns (nr. 796/1999 m.s.br. nr. 533/2001) er kveðið á vatnsveitur,
vatnsból og flokkun vatnsverndarsvæða. Þar segir m.a. um vatnsból:
“Brunnar og vatnsból skulu vera í öruggri fjarlægð frá mannvirkjum, hvers
konar starfsemi eða öðru sem ætla má að spillt geti vatninu, ef vatn úr
þeim er notað til drykkjar, matargerðar eða á annan hátt til meðferðar
eða geymslu matar...Gæta skal þess að slík mannvirki eða starfsemi séu
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þannig staðsett að grunnvatnsborð halli ætíð frá vatnsbóli og sama máli
gegnir um straumstefnu yfirborðsvatns... Brunnar og vatnsból skulu
yfirbyggð, afgirt og þannig frá þeim gengið að yfirborðsvatn og
önnur
óhreinindi berist ekki í þau. Nefndin [heilbrigðisnefnd] getur einnig, í sama
tilgangi, takmarkað eða bannað umferð húsadýra á verndarsvæðum
vatnsbóla og krafist gripaheldra girðinga ef hún metur það nauðsynlegt...”
Í skipulagsreglugerð (gr. 4.14.2.), segir ennfremur:
“...Áburðargeymslur og gripahús, þar með talin loðdýrabú, alifuglabú, og
svínabú mega aldrei standa nær vatnsbóli en 100 metra og ætíð svo að
land halli frá vatnsbóli og ekki sé hætta á mengun grunnvatns, sbr. ákvæði
reglugerðar um neysluvatn.”
Um verndarsvæði vatnsbóla og vatnsvernd sjá 13. kafla.
Veitur í Gaulverjabæjarhreppi:
Fráveita:
Öll heimili í Gaulverjabæjarhreppi er nú tengd við rotþró. Varðandi frágang
afrennslis er nú unnið að stórfelldum úrbótum í samvinnu við
fráveitunefnd.
Hitaveita:
Byggð í Gaulverjabæjarhreppi nýtur ekki hitaveitu. Árið 2001 voru unnin af
Úlfari
Harðarsyni
frumhönnun
að
stofnkerfi
hitaveitu
í
Gaulverjabæjarhreppi.
Vatnsveita:
Í gegnum tíðina hefur verið erfitt með öflun neysluvatns í Flóanum. Átak
var gert í vatnveitumálum í Flóanum á 8. áratugnum. Í svæðisskipulagi
Flóans 2011 segir m.a. um vatnsveitumál í Gaulverjabæjarhreppi (bls. 8283):
“Vatnsveita fyrir Villingaholts-, Gaulverjabæjar- og Stokkseyrarhreppa
tekur vatn úr Ruddakrókslind, sem sprettur upp í skurði vestur undir
landamerkjum í landi Þingdals. Þar voru áður uppsprettur í dýjum,
vestan landamerkja, sem munu hafa þornað við skurðgröftin.
Vatnsmegin (rennsli) fyrir virkjun mældist 6-17 l/s. Vatnsbólið er í 60 m
hæð y.s. og er sjálfrennsli frá því til flestra bæja í neðanverðum Flóa.”
Vatnsveita þessi nær til allra bæja í Gaulverjabæjarhreppi. Engin
einkavatnsból eru í sveitarfélaginu og því engin vatnsverndarsvæði
Rafveita:
RARIK sér um rafveitu í Gaulverjabæjarhreppi. RARIK kaupir rafmagn frá
Ljósafossstöðinni og flytur það eftir 66 kv til Selfoss og þaðan austur og
suður um Flóasvæðið og til Hvolsvallar. Rafmagnslínur sem liggja um
sveitina eru allar undir 33 kV. Í svæðisskipulagi Flóans var varpað fram
hugmynd um legu 220 kV línu sem lægi um ysta hluta sveitarfélagsins.
Boðveita:
Ekki er búið að leggja ljósleiðara um sveitina.
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Stefna og ákvæði:
Fráveita:
1. Að unnið verði að umbótum í fráveitumálum á grundvelli laga um
hollustuhætti og mengunarvarnir (nr. 7/1998) og reglugerðar um
fráveitur og skólp (nr. 798/1999). Koma þarf rotþró á hvert býli og
þar sem byggð er þétt verði kannaðir möguleikar á sameiginlegum
rotþróm eða skólpveitu. Ennfremur þarf að gera mat á viðtaka
fráveitu (þar sem útrásir fráveitu
liggja) í samstarfi við
Umhverfisstofnun og svæði flokkuð í samráði Umhverfisstofnun
og heilbrigðisnefnd.
2. Að við skipulagningu og uppbyggingu sumarbústaðahverfa verði,
eftir því sem framast er unnt, gert ráð fyrir sameiginlegri
skólpveitu og rótþróm.
Hitaveita:
1. Stefnt verði að hitaveitu sem víðast í sveitarfélaginu.
Vatnsveita:
Gert er ráð fyrir að ný byggð tengist núverandi vatnsveitu er tekur
vatn úr Ruddakrókslind. Sjá mynd 8.
Rafveita:
1. Æskilegt er að sem flestar rafmagnslínur verði færðar í jörð og þar
sem rafmagnslínur eru lagðar ofanjarðar verði leitast við að draga
úr sjónrænum áhrifum á náttúrulegt landslag og hefðbundið
búsetulandslag.
Stofn- og dreifikerfi veitna eru sýnd á mynd 8 og eru til staðfestingar.
Hugmynd að stofnkerfi hitaveitu, sem sýnt er á myndinni, er þó
eingöngu til skýringar.
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Mynd 8 - Veitur og lagnir
Hitaveita aðeins til skýringar, ekki staðfestingar.

Glóra

Lækur

Hurðarbak

Smjördalir
Nýibær

Dalsmynni

Ljónsstaðir
Hróarsholt
HRAUNGERÐISHREPPUR

Kambur

Bár

Þingdalur

(Krókur)
(Flaga)

Breiðholt

V

Egilsstaðakot
Egilsstaðir
30

Önundarholt
VILLINGAHOLTS
HREPPUR

30

Skyggnisholt
Súluholt

(Oddagarðar)

R

Vestur-Meðalholt
20

SVEITARFÉLAGIÐ
ÁRBORG

Vatnsendi

Villingaholt

Vatnsholt III
(Austur-Meðalholt)

Vatnsholt
Kolsholt

R

Þjórsárver

Kolsholtshellir

30

V
Kolsholt II
(Rútsstaðir)

Klængsel

(Breiðumýrarholt)

R

Grund

Sviðugarðar
Seljatunga

(Efrigróf)

V
R
(Hæringsstaðakot)

Holt

Hæringsstaðir

Syðrigróf

Vorsabær II
Vorsabæjarhóll

Efri-Gegnishólar

Vorsabær

Mjósyndi

V

Forsæti

Skúfslækur

Gegnishólapartur

Sandbakki

Vorsabær lll

Hólshús

Vorsabæjarhjáleiga

R

R

Syðri-Gegnishólar
(Vallarhjáleiga)

V

(Efrivöllur)

Arnarhóll

Ferjunes

Gafl

V

Mýrar

Hamar

10

Galtastaðir

10

Brandshús

Hólar

10

(Garðhús)

Félagslundur

Dalbær

Gerðar

R

V Syðrivöllur

Hamarshjáleiga

R

Gaulverjabær

SVEITARFÉLAGIÐ
ÁRBORG

VILLINGAHOLTSHREPPUR

(Vaðlakot)

V

(Haugur)

Eystri-Hellur

V

Skógsnes

Vestri-Hellur
Baugsstaðir

(Efri-Sýrlækur)

Tunga
Árlundur

Syðri-Sýrlækur

R

R
(Vestri-Loftsstaðir)

(Eystri-Loftsstaðir)

Hólmasel

Lækjarbakki

Selpartur

Arabæjarhjáleiga

Arabær

Krókur

R

10

Ragnheiðarstaðir

Tákn

Skýringar

R

Vatnsveita

R

Raflínur

RA ÁR
NG NE
ÁR SSÝ
VA SL
LL A
A

A

V

Fljótshólar

Hugmynd að stofnkerfi hitaveitu
Þ

J

Ó

R

S

Á

SL

SÝ

Háfur

Sveitarfélagsmörk

0

1

2

3

4

5km

Þessi mynd er til staðfestingar, að hitaveitunni undanskilinni

LANDFORM
LANDSLAGSARKITEKTAR FÍLA,

AUSTURVEGUR 6, 800 SELFOSS

s/482 4090

fax/482 3542,

landform@landform.is

AÐALSKIPULAG GAULVERJABÆJARHREPPS 2003-2015

10. ÓBYGGÐ SVÆÐI, ÁR OG VÖTN:
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
Óbyggð svæði:
“Óbyggð svæði eru opin svæði til almennrar útiveru eða takmarkaðrar
umferðar fólks og þar sem ekki er gert ráð fyrir mannvirkjagerð, þ.m.t.
skógræktarsvæði
önnur
en
nytjaskógrækt
á
bújörðum
og
landgræðslusvæði”.
Vötn, ár og sjór:
“ Undir þennan flokk falla vatnsfletir vatna, fallvatna og sjávar”
Óbyggð svæði í Gaulverjabæjarhreppi:
Óbyggð svæði eru skilgreind í skipulagsreglugerð sem opin svæði til
almennrar útiveru eða takmarkaðrar umferðar fólks og þar sem ekki er gert
ráð fyrir mannvirkjagerð. Innan þeirra er þó landgræðsla og skógrækt,
önnur en nytjaskógrækt, að öllu jöfnu leyfileg. Hafa verður í huga að kanna
þarf í hverju tilviki hvort ástæða er til að meta umhverfisáhrif uppgræðslu
lands ef tiltekið land er á skilgreindu verndarsvæði (sbr. 6 gr. og Viðauka II
(liður 2e), laga nr. 106/2000).
Sveitarfélagið er fremur þéttbýlt en víða er óbyggð landsvæði sem ekki
eru nýtt til annars en beitar. Öll slík svæði eru hinsvegar innan marka
lögbýla (eða tilheyra lögbýlum sameiginlega) og heyra því undir jarða- og
ábúðarlög og á því skilgreina sem landbúnaðarsvæði í aðalskipulaginu.
Hinsvegar er hér lagt til að Loftsstaðasandur (sjávarsandurinn frá Árlundi
að Fljótshólum) verði skilgreindur sem óbyggt svæði, þó hann tilheyri
bújörðum sem heyra undir jarða- og ábúðarlög. Helstu rök fyrir því eru að
svæðið verður seint nýtt til hefðbundins búskapar, svæðið er friðað fyrir
beit búfjár (sbr. að neðan), vestasti hluti svæðisins hefur mikið
náttúruverndargildi (sjá 11. kafla), á svæðinu er að finna minjar um
sjávarnytjar27 og svæðið allt hefur verulegt útivistargildi. Huga mætti að því
að setja svæðið í heild undir hverfisvernd (sjá 14. kafla). Í svæðisskipulagi
Flóans 2011 segir eftirfarandi um landgræðslu á sandinum (bls. 87):
“Loftsstaðir. Girt árið 1946. Lengd girðingar 10,0 km. Stærð 1000 ha.
Friðaður var sjávarsandur frá Stokkseyri austur að Þjórsá, en það var
land frá Fljótshólum, Ragnheiðarstöðum og Loftsstöðum. Sáð var
talsverðu af melfræi. Sandurinn er tiltölulega grófkornaður og því ekki
mikið um sandfok. Girðingin er að mestu uppistandandi en er lítið haldið
við. Viðhald girðingarinnar hefur alla tíð verið í höndum landeigenda.
Merkt sem landgræðslusvæði á kortinu [svæðisskipulagskortinu]”
Í skýrslu RALA og Landgræðslunnar, Jarðvegsrof á Íslandi, frá 1997, fær
sjávarsandurinn hæstu rofeinkunn, sem merkir mjög mikið rof.

27 Sjá t.d. Páll Guðmundsson, “Saga útgerðarinnar í Loftsstaðasandi”, Suðri II, 1970, bls. 316-352
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Vötn og ár í Gaulverjabæjarhreppi:
Mikilvægt er að straumvatn og stöðuvatn njóti verndar og verði ekki raskað
vegna mannvirkjagerðar (sjá vatnalög nr. 15/1923, 7.gr. og ýmis ákvæði í
náttúruverndarlögum nr. 44/1999 m.s.br.). Ennfremur þarf að takmarka
afrennsli skurða, sem liggja um tún, í stöðuvötn eða tjarnir sem hafa
verndargildi. Hafa ber í huga að ekki er leyfilegt að byggja nær stöðuvatni
eða árbakka en 50 m (sjá nánar 11.kafla, 13-14. kafla). Þá verður að
tryggja frjálsa umferð fótgangandi umferðar á vatnsbakka eða árbakka. Í
23 gr. náttúruverndarlaga (nr. 44/1999) segir eftirfarandi: "Óheimilt er að
setja niður girðingu á vatns-, ár- eða sjávarbakka þannig að hindri umferð
gangandi manna. Þegar girða á yfir forna þjóðleið eða skipulagðan gönguhjólreiða- eða reiðstíg skal sá sem girðir hafa þar hlið á girðingu eða
göngustiga. Skylt er að halda girðingu svo vel við að mönnum og skepnum
stafi ekki hætta af. Að öðru leyti fer um girðingar, viðhald þeirra og upptöku
eftir girðingarlögum, nr. 10/1965, og eftir atvikum öðrum lögum."
Helstu vötn og tjarnir í Gaulverjabæjarhreppi eru:
1. Bæjarvatn, sjá svæði með verndargildi (11. kafli).
2. Miklavatn, sjá svæði með verndargildi (11. kafli).
3. Kleppsvatn, sjá svæði með verndargildi (11. kafli).
4. Krákuvatn, sjá svæði með verndargildi (11. kafli).
5. Tjarnir í landi Sviðugarða og Vorsabæjar I, sjá svæði með verndargildi
(11. kafli).
6. Tjarnir í landi Hamars, Galtastaða og Syðrivalla IImarslandi, sjá svæði
með verndargildi (11. kafli).
Vötnin (liðir 1-4) eiga það sammerkt að hafa orðið fyrir allnokkrum áhrifum
vegna framræslu en umhverfi flestra tjarnannna (liðir 5 og 6) hefur
hinsvegar lítt verið raskað.
Helstu vatnsföll eru:
1) Hróarholtslækur/Baugsstaðasíki
2) Vorsabæjarlækur/Stórilækur
3) Þjórsá
Á vegum Veiðmálastofnunar hafa eftirtaldar rannsóknir verið gerðar á ám
og vötnum í Gaulverjabæjarhreppi:28
Magnús Jóhannsson, 1987: Fiskrannsóknir á vatnasvæði Hróarholtslækjar
1985-86, Veiðimálastofnun, VMST-S/87005X: 8 bls.
Magnús Jóhannsson, 1988: Vatnasvæði Hróarholtslækjar. Fiskrannsóknir
1987. Veiðimálastofnun, VMST-S/88004X: 9 bls.
Magnús Jóhannsson, 1990: Vatnasvæði Hróarholtslækjar. Fiskrannsóknir
1988. Veiðimálastofnun, VMST-S/89007X: 11 bls.
Magnús Jóhannsson, 1990: Laxveiði í net í Ölfusá, Hvítá og Þjórsá árið
1989 og 1990, . Veiðimálastofnun, VMST-S/90004: 6 bls.
Magnús Jóhannsson, 1991: Hróarholtslækur, fiskrannsóknir 1989 og
1990. Veiðimálastofnun, VMST-S/91007X: 12 bls.
28 Samanber yfirlit frá Magnúsi Jóhannssyni frá september 2000.
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Magnús Jóhannsson, 1994: Fiskrannsóknir á vatnasvæði Hróarholtslækjar
1991-93, Veiðimálastofnun, VMST-S/94008: 14 bls.

Stefna og ákvæði:
Í aðalskipulagi Gaulverjabæjarhrepps er gert ráð fyrir eftirfarandi
óbyggðum svæðum samkvæmt skilgreiningu skipulagsreglugerðar
(nr. 400/1998; gr. 4.13):
1) Loftsstaðasandur. Sjávarsandurinn frá sveitarfélagamörkum í
vestri að ósum Þjórsár.
2) Eyjar og hólmar í Þjórsá.
Fjarlægð bygginga frá vatnsbakka skal ekki vera minni en 50 m (sbr.
skipulagsreglugerð) og á hún einnig við á svæðum sem eru
hverfisvernduð (sjá 14. kafla). Sérstakar reglur gilda þó um
staðsetningu bygginga við Þjórsá (sjá 15. kafla, um landbrot).
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11. NÁTTÚRUVERNDARSVÆÐI:
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
“Til náttúruverndarsvæða teljast annars vegar friðlýst svæði, þ.e.
náttúruvætti, friðlönd, þjóðgarðar og fólkvangar, og hins vegar svæði á
náttúruminjaskrá. Einnig afmörkuð svæði á landi og sjó sem njóta verndar
vegna náttúru og landslags. Um náttúruverndarsvæði gilda lög um
náttúruvernd ásamt auglýsingum um einstök svæði í Stjórnartíðindum og
sérlög um verndun einstakra svæða”
Nokkur ákvæði úr náttúruverndarlögum (nr. 44/1999 m.s.br.):
Um friðlýstar náttúruminjar:
Flokkar friðlýstra náttúruminja er eftirfarandi (50.gr): 1) Þjóðgarðar (sbr. 51
og 52. gr.); 2) Friðlönd (53 og 54. gr); 3) Náttúruvætti (53 og 54. gr);4)
Friðlýstar lífverur, búsvæði og vistkerfi (53 og 54. gr); 5) Fólkvangar
(55.gr.)
Hætta á röskun náttúruminja:
“Leyfi Umhverfisstofnunar þarf til framkvæmda þar sem hætta er á að spillt
verði friðlýstum náttúruminjum...Leiti framkvæmandi ekki leyfis skv. 1. mgr.
er Umhverfisstofnun heimilt að krefjast þess með skriflegri áskorun að
framkvæmdir verði ekki hafnar eða þær stöðvaðar. Verði ekki orðið við
áskorun stofnunarinnar er henni heimilt að beita dagsektum í þessu skyni,
sbr. 73 gr., og leita atbeina lögreglu ef með þarf. (38. gr.)
Um svæði á náttúruminjaskrá:
“…Leita skal umsagnar og tilkynna Umhverfisstofnun um framkvæmdir þar
sem hætta er á að spillt verði öðrum náttúruminjum á náttúruminjaskrá,
sbr. 67 gr. og 68 gr... (38. gr.)
“Umhverfisráðherra skal gefa út heildstæða náttúruminjaskrá eigi sjaldnar
en fimmta hvert ár og birta í Stjórnartíðindum. Birta má hvenær sem er
ákvarðanir um ný svæði sem tekin eru á náttúruminjaskrá.
Umhverfisstofnun skal í samráði við Náttúrufræðistofnun Íslands og
hlutaðeigandi náttúrustofur og náttúruverndarnefndir sjá um undirbúning
og öflun gagna vegna viðbóta við náttúruminjaskrá og heildarútgáfu
hennar.” (67. gr.)
“Í náttúruminjaskrá skulu vera sem gleggstar upplýsingar um: a. friðlýstar
náttúruminjar, b. náttúruminjar sem ástæða þykir til að friðlýsa samkvæmt
náttúruverndaráætlun, sbr. 65. gr., c. aðrar náttúruminjar, þ.e. landsvæði,
náttúrumyndanir og lífverur, búsvæði þeirra, vistgerðir og vistkerfi sem rétt
þykir að vernda. Í náttúruminjaskrá skal lýst sérkennum náttúruminja og
þýðingu þeirra fyrir náttúru landsins. Umhverfisráðherra getur í reglugerð
sett nánari fyrirmæli um skráningu náttúruminja.” (68. gr.)
“Um sölu jarðar sem öll eða að hluta er á náttúruminjaskrá fer eftir
ákvæðum jarðalaga, nr. 65/1976, en þó þannig að ríkissjóður skal hafa
forkaupsrétt að þeim aðilum frágengnum sem hann er veittur með þeim
lögum” (69. gr.)
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Um verndun jarðmyndana og vistkerfa, vatna og votlendis:
Eftirtaldar jarðmyndanir og vistkerfi njóta sérstakrar verndar og skal forðast
röskun þeirra eins og kostur er:
a. eldvörp, gervigígar og eldhraun
b. stöðuvötn og tjarnir, 1000 m2 að stærð eða stærri
c. mýrar og flóar, 3 hektarar að stærð eða stærri
d. fossar, hverir og aðrar heitar uppsprettur, svo og hrúður og
hrúðurbreiður, 100 m2 að stærð eða stærri
Leita skal umsagnar Umhverfisstofnunar og náttúruverndarnefnda áður en
veitt er framkvæmda- eða byggingarleyfi, sbr. 27. og 43. gr. skipulags- og
byggingarlaga, nr. 73/1997, til framkvæmda sem hafa í för með sér röskun
jarðmyndana og vistkerfa skv. 1. mgr. nema fyrir liggi aðalskipulag
samþykkt eftir gildistöku laga þessara þar sem umsögn skv. 33. gr. liggur
fyrir.” (37. gr.)
Um ræktun:
“Við túnrækt, skógrækt, uppgræðslu lands, skjólbeltagerð og aðra ræktun
skal þess gætt að hún falli sem best að heildarsvipmóti lands og raski ekki
náttúru- og menningarminjum.” (36. gr.)
Um vernd skóga:
“Umhverfisstofnun skal ásamt Skógrækt ríkisins vinna að verndun og
eftirliti með náttúrulegum birkiskógum og skógum til útivistar.” (39. gr.)
Náttúruminjar í Gaulverjabæjarhreppi – svæði með verndargildi:
Í Gaulverjabæjarhreppi eru engar náttúruminjar sem eru friðlýstar
samkvæmt lögum um náttúruvernd. Eitt svæði er á náttúruminjaskrá
(útgáfa 1996):
“Bæjarvatn...(1) Vatn í landi Gaulverjabæjar í Flóa. (2) Grunnt
stöðuvatn. Sérstæður gróður”
Í svæðisskipulagi Flóans 2011 er eftirfarandi svæði tilgreind sem svæði
með verndargildi. Mat á verndargildi er undirstrikað og feitletrað:29
“Fjaran og skerjagarðurinn frá Ölfusá austur að Loftsstöðum (hinar
fornu eyrar), ásamt neðsta hluta fjörukambsins eða Bakkans, um 10
km2 [austasti hluti þessa svæðis er innan Gaulverjabæjarhrepps]. Þetta
er ein merkasta fjara landsins, lífríkið auðugt og fjörulónin um margt
einstæð. Hún fóstrar þúsindir fugla allt árið um kring, auk mikils
smádýralífs, fjörugróðurs og sela...Svæðið er nær óspillt og stefnir ekki í
neinar stórframkvæmdir þar í bráð. Tryggja þarf að fjörunum verði ekki
raskað...” A.1 (bls. 41).
“Tjarnir við Hamar og Sviðugarða. Hér er um tvö svæði að ræða.
Gróskumiklar tjarnir, nokkuð heilleg votlendi og dælir. Fuglalíf er lítt
29

Sjá bls. 41, 44-45, 50-51 í greinargerð svæðisskipulagsins. A-verndun: “Forgangssvæði, ómetanleg fyrir
náttúru landsins og fuglalíf”; B-verndun: “Þýðingarmikil og lífrík votlendi. Sum svæðin eru fremur illa könnuð;
C-verndun: “Lítt könnuð svæði, sem þarfnast nánari skoðunar og eiga jafnvel heima í B eða A flokkum”.
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þekkt, en þarna eru m.a. andfuglar, mófuglar og hettumáfar. Þessum
svæðum hefur verið fremur lítt raskað. Tilvalið dæmi um mýrar í
innanverðum Flóa, með áveituminjum.” B.8 (bls. 44-45).
“Bæjarvatn. Framræst vatn, ásamt mýrlendi sunnan við það.
Tjarnarblaðka, sem óx í vatninu fram á áveitutímann, er nú alveg horfin
þaðan. All fjölskrúðugt fuglalíf (m.a. álft og rauðhöfði) sérstakleg
síðsumars og á haustin. Vatnið var á sínum tíma sett á
náttúruminjaskrá...[sjá að ofan] aðallega vegna tjarnarblöðkunnar.
Vatnsborð er langt neðan þess sem var og er gamli vatnsbotninn gróinn
upp. Þessu mætti kippa í liðinn og endurhæfa vatnið.” B.9 (bls. 45).
“Krákuvatn, Krákumýri og Rauðavatn. Krákuvatn er framræst vatn
ásamt mýrinni umhverfis, en gróskuleg mýri er í gamla vatnsstæðinu.
Fuglalíf er allfjölskrúðugt. Nefna má lóm, álft, grágæs, blesgæs,
heiðagæs og helsingja, ýmsar andategundir auk mófugla. Endurhæfing
eða einhvers konar landslagsvernd er æskileg. Tenging við svæðið
suður með ósnum og jafnvel við Traustholtshólma kemur vel til greina.”
B.11 (bls. 45).
“Mýrar norðan og austan Miklavatns-Kleppsvatn. Bæði vötnin eru
framræst. nokkuð heillegar, en ekki sérlega blautar mýrar eru norður og
austur af Miklavatni. Svæðið þarfnast nánari rannsókna, en til greina
kemur að endurhæfa bæði vötnin.” C.1 (bls. 45).
Traustholtshólmi. Hólmar og eyjar í ánum (bls. 45).
“Þjórsárós-Fljótshólar...Hrikalegar sandöldur, leirur og votlendi við
ána. Mikið fuglalíf og sérstæð náttúru.” Önnur náttúruminjasvæði (bls.
51).
“Gegnishólar...Þyrping lítilla og snoturra gervigíga við Holtsvegamót.
Einnig gervigígar við Rútsstaðaveg”. Önnur náttúruminjasvæði (bls.
51).
Samkvæmt lögum um náttúruvernd (nr. 44/1999, m.s.br.) skal
umhverfisráðherra láta vinna náttúruverndaráætlun fyrir allt landið á fimm
ára fresti og leggja fyrir Alþingi (65. og 66. gr.). Með áætluninni er ætlunin
að gefa gleggri upplýsingar um einstakar náttúruminjar en kemur fram í
Náttúruminjaskrá og færa frekari rök fyrir friðlýsingu einstakra minja og
svæða. Umhverfisstofnun lagði fram tillögur sínar að friðlýsingum árið
2003.30 Á grundvelli þessa hefur umhverfisráðherra lagt fram
þingsályktunartillögu um friðlýsingu 14 svæða á tímabilinu 2004-2008.
Ekkert þeirra svæða er innan Gaulverjabæjarhrepps. Í tillögum
Umhverfisstofnunar er hinsvegar eitt svæði sem er að hluta innan
sveitarfélagsins, þ.e. tillaga um friðland á sjávarströndinni frá Óseyrarnesi í
30 Sjá Náttúruverndaráætlun 2004-2008. Aðferðafræði. Tillögur Umhverfisstofnunar um friðlýsingar,
Umhverfisstofnun í samvinnu við Náttúrufræðistofnun Íslands, 2003.
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sveitarférlaginu Árborg að Loftstaðahól (sjá 11. mynd). Um tillögu að
friðlýsingu umrædds svæðis segir:
“Mörk. Frá Óseyrarnesi að Loftsstaðahól liggja mörk 2 km frá strönd.
Frá strönd við Loftstaðahól að þjóðvegi og vestur með honum að
Skipavatni. Þá liggja mörk ofan við Skipavatn að Traðarholti, síðan í
Kotleysuvatn, Selvatn og Hafliðakotsvatn. Þaðan með vegi að LitlaHrauni og í Óseyrarnes.
Svæðislýsing: Fjölskrúðugar fjörur með ríkjandi klóþangi, sjávarfitjum
vöxnum sjávarfitjungi og fjölskrúðugum strandgróðri. Lón, mörg lítil vötn
og tjarnir. Gróðurfar er mjög fjölbreytt, m.a. margvíslegur vatnagróður.
Sérstætt lífríki, auðugt og fjölbreytilegt fuglalíf. Mikil umferð vaðfugla vor
og haust. Á svæðinu eru m.a. álftir í fjaðrafelli og vetrarstöðvar
sendlings. Hraun hefur runnið fram í sjó á svæðinu en hraunfjörur eru
sjaldgæfar á landsvísu. Ströndin frá Ölfusá að Loftsstöðum er eitt
mikilvægasta svæði fyrir vatnafugla á landinu.” 31
Í Gaulverjabæjarhreppi finnast enn lítt röskuð votlendissvæði, sbr. listi að
framan, sem hafa mikið verndargildi í ljósi þess að mjög hefur gengið á
votlendissvæði á Suðurlandi á undanförnum áratugum. Í nýlegri grein eftir
Þóru Ellen Þórhallsdóttur og félaga (sjá Heimildir) er eingöngu eitt
votlendissvæði í sveitarfélaginu sérstaklega tiltekið, umhverfi Krákuvatns
næst Þjórsá, og það sett í C-flokk. Ljóst er að nokkur fyrrgreindra svæða
er ekki síður vert að nefna sem mikilvæg votlendissvæði.
Gerð er grein fyrir þeim svæðum og náttúrufyrirbærum, sem
aðalskipulagið leggur til að verði vernduð með einhverjum hætti, í 14. kafla
um hverfisverndarsvæði
Í spurningakönnun á meðal landeigenda 2002-2003 kom fram að
náttúruminjar finnist á eftirfarandi jörðum: Lækjarbakka, Loftsstöðum
eystri, Efri-Gegnishólum, Hamri, Ragnheiðarstöðum, Rútsstöðum,
Seljatungu og Syðri-Gegnishólum.

31 Náttúruverndaráætlun 2004-2008. Aðferðafræði. Tillögur Umhverfisstofnunar um friðlýsingar, bls. 256257.
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Stefna og ákvæði:
1. Almennt verði stuðlað að verndun helstu náttúrufyrirbæra í
sveitarfélaginu en jafnframt verði fólki gert kleift að njóta þessara
verðmæta.
2. Í aðalskipulaginu er ekki gert ráð fyrir friðlýsingu svæða
samkvæmt lögum um náttúruvernd (sbr. 50.gr.) en lagt til að valin
svæði og náttúrufyrirbæri falli undir hverfisvernd (sjá 14. kafla
Hverfisverndarsvæði og lið 3 hér að neðan).
3. Lagt er til að svæði sem skilgreind eru með verndargildi í
svæðisskipulagi Flóans 2011, verði sett undir hverfisvernd í
aðalskipulagi Gaulverjabæjarhrepps
4. Gera verður grein fyrir einstökum náttúruminjum sem teljast til
sérstæðra jarðmyndana og/eða vistkerfa, skv. 37 gr.
náttúruverndarlaga, og ekki er gerð grein fyrir í aðalskipulaginu, í
deiliskipulagi viðkomandi svæðis þar sem framkvæmd er
fyrirhuguð. Leita verður umsagnar til Umhverfisstofnunar ef um er
að ræða framkvæmdir sem geta raskað jarðmyndunum og/eða
vistkerfum skv. umræddri grein náttúruverndarlaga, eins og lögin
kveða á um.
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12. ÞJÓÐMINJAVERNDARSVÆÐI:
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
“Þjóðminjaverndarsvæði taka til svæða þar sem eru friðlýstar fornminjar,
þekktar fornleifar eða friðuð hús samkvæmt þjóðminjalögum.”
Nokkur ákvæði úr þjóðminjalögum (nr. 107/2001) og laga um
húsfriðun(nr.104/2001):
Um fornleifar og friðlýsingu þeirra:
Samkvæmt þjóðminjalögum (nr.107/2001.) eru fornleifar skilgreindar með
eftirfarandi hætti (9.gr.):
a. búsetulandslag, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt
tilheyrandi mannvirkjum og öskuhaugum, húsaleifar hvers kyns, svo
sem kirkna, bænahúsa, 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, vatnsvöð, 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 manna völdum í hellum
eða skútum, á klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og
minningarmörk í í kirkjugörðum;
h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum og kristnum sið;
i. skipsflök eða hlutar úr þeim;
Minjar 100 ára og eldri skal að jafnaði telja til fornleifa en einnig er heimilt
að friðlýsa yngri minjar (sbr. 9 gr. þjóðminjalaga). Í 11.gr. laganna um
friðlýsingu segir: “Friðlýsingu skal þinglýsa sem kvöð á landareign þá sem
í hlut á. Þeim minjum, sem friðlýstar eru, skal fylgja 20 metra friðhelgað
svæði út frá ystu sýnilegu mörkum fornleifa og umhverfis nema kveðið sé
á um annað. Um stærra svæði skal leita samþykkis landeiganda. Friðlýstar
fornleifar skulu færðar á skipulagskort. Fornleifar sem friðlýstar hafa verið
samkvæmt eldri lögum, skulu njóta friðlýsingu áfram.”
Samkvæmt lögunum eru fornleifar friðhelgar, þ.e. allar minjar eldri en
100 ára, en í 10. gr. þeirra segir: "Fornleifum má enginn, hvorki
landeigandi, ábúandi né nokkur annar, spilla, granda né breyta, ekki
heldur hylja þær, laga né aflaga né úr stað flytja nema með leyfi
Fornleifaverndar ríkisins".
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Um friðun húsa og annarra mannvirkja:
Í lögum um húsfriðun (nr. 104/2001)segir 6. gr.: “Öll hús, sem reist eru fyrir
1850, eru friðuð, svo og allar kirkjur reistar fyrir 1918. Eigendum húsa,
sem reist eru fyrir árið 1918, er skylt að leita álits hjá húsfriðunarnefnd
með góðum fyrirvara ef þeir hyggjast breyta húsi sínu, flytja það eða rífa.
Húsfriðunarnefnd skal innan fjögurra vikna tilkynna viðkomandi aðilum
hvort hún telur ástæðu til friðunar. Byggingarfulltrúum ber að fylgjast með
því að eigendur húsa, sem fjallað er um í þessari grein, leiti eftir áliti
húsfriðunarnefndar og minjavarða áður en leyfi er veitt til framkvæmda.”
Um fornleifaskráningu:
Í 11. gr. þjóðminjalaga segir: “Fornleifavernd ríkisins lætur, eftir föngum,
skrá allar þekktar fornleifar og gefur út skrá um friðlýstar fornleifar og skal
hún endurskoðuð á þriggja ára fresti. Fornleifavernd ríkisins lætur skrár
þessar í té Þjóðminjasafni Íslands. Skylt er að fornleifaskráning fari fram
áður en gengið er frá svæðisskipulagi, aðalskipulagi eða deiliskipulagi eða
endurskoðun þess og skal sá sem ber ábyrgð á skipulagsgerð í samræmi
við skipulagslög standa straum af kostnaði við skráninguna.”
Almennt um fornleifaskráningu:
Saga þjóðarinnar er ekki aðeins skráð í fornum handritum og bókum.
Mannvistarleifar í jörðu sem varpa ljósi á lifnaðarhætti og samfélag fyrri
alda eru að finna um allt land. Í jörðu liggur hafsjór menningarsögulegs
fróðleiks sem fram til þess hefur verið lítt kannaður. Sú vitneskja er ekki
fyrirliggjandi hversu margar fornleifar eru til í landinu né hversu margar
þeirra hafa eyðilagst eða raskast við mannvirkjagerð í gegnum tíðina.
Fullkomin fornleifaskráning með tilheyrandi vettvangsathugunum og
kortlagningu fornleifa er býsna tímafrek og því vart raunhæft að hún sé
framkvæmd í tengslum við aðalskipulag sem nær yfir stórt landssvæði.
Slík skráning og athugun ætti að fara fram við gerð deiliskipulags. Í
tengslum við aðalskipulagsvinnu er hinsvegar mögulegt að gefa yfirlit um
þekktar fornleifar samkvæmt rituðum heimildum og munnmælum.
Skrár yfir fornleifar, gamlar þjóðleiðir og götur og sögustaði (m.a.
álagabletti) koma í góðar þarfir við alla skipulagsgerð og mannvirkjagerð,
hvort sem verið er að leggja nýjan veg, reisa stóriðju, byggja sumarbústað
eða framræsa nýtt land til ræktunar. Þekking á tilvist fornminja og á þeirri
sögu sem hver staður eða svæði hefur að geyma er ennfremur mikilvæg í
því skyni að skapa svæðum aðdráttarafl sem áhugaverðir skoðunarstaðir
og þar með til að efla uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu.
Menningarminjar í Gaulverjabæjarhreppi – skráning fornleifa,
álagabletta og örnefna:
Friðlýstar fornleifar samkvæmt þjóðminjalögum eru á 10 stöðum í
Gaulverjabæjarhreppi (formleg friðun samkvæmt eldri lögum/samkvæmt
nýrri lögum eru allar minjar eldri en 100 ára sjálfkrafa friðhelgar).32 Árið
1981 var unnin könnun á vegum Þjóðminjasafns um ástand friðlýstra
fornleifa í landinu. Þar kemur fram að ástand þeirra er æði misjafnt eða
þær jafnvel horfnar með öllu, enda í mörgum tilvikum langt um liðið síðan
32 Sjá Fornleifaskrá Þjóðminjasafns frá 1990.
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staðið var að friðlýsingu þeirra.33 Friðlýsing fornleifanna fór fram fyrir meira
en 70 árum og ekki ólíklegt að hróflað hafi verið við einhverjum þeirra
síðan þá.34 Sjö af þessum tíu fornleifum eru hellar, flestir manngerðir.
Ítarleg umfjöllun er um hella í Gaulverjabæjarhreppi í Manngerðir hellar á
Íslandi (1991) eftir Árna Hjartarson, Guðmundur J. Guðmundsson og
Hallgerði Gísladóttur (bls. 84-102),
Í svæðisskipulagi Flóans 2011 (bls. 54-55, 58) eru eftirfarandi
menningarminjar tilgreindar í Gaulverjabæjarhreppi:
“Loftstaðahóll...Hár stakur hóll. Mjög ríkjandi þáttur í landslagi
staðarins, enda langhæsti hóllinn á stóru svæði, rís um 10 m yfir
umhverfið. Á hólnum eru gamlar rústir, sem menn hefur greint á um
hvers kyns væru. Hafa sumir talið þær bæjarrústir en aðrir telja að
bærinn hafi veirð austar á sandinum. Í örnefnalýsingu Sigurjóns Þ.
Egilssonar...stendur: “Sjóbúðir voru á hólnum. Síðasta búðin þar var
notuð fram yfir 1890. Sér enn fyrir rústum þriggja búða og eru nöfn á
tveim þeirra týnd. Sú þriðja sem stóð austan við hólinn hét
Gunnarsbúð.”
“Loftstaðir, útgerðarminjar...Frá Loftsstaðahól og vestur að Tunguós
(vestur undir Baugsstaði) er mikið af útgerðarminjum, sem smám
saman
eru
að
hverfa
fyrir
tímans
tönn.
Þarna
var
Loftsstaðasandslending upp af Loftsstaðasundi töluvert vestan við
Loftsstaðahól (7-800 m). Við Tunguós var einnig lending. Við báðar
lendingarnar voru sundmerki og leiðarmerki, t.d. varða úr grjóti með tré
upp úr, sem hét “Varða” (fyrir ofan Loftsstaðasund)”
“Kolsgarður. (Vill.-Gaul.) Forn garður sem hefur verið hlaðinn úr torfi
og er talinn frá 10. öld. Liggur frá Kolsholti í Villingaholtshreppi að
Ragnheiðarstöðum í Gaulverjabæjarhreppi. Út frá honum eru
afleggjarar. Samkvæmt þjóðsögunni á Kolur í Kolsholti að hafa hlaðið
garð einn mikinn sem nefnist Kolsgarður, því ekki þótti honum sæma að
hitta Ragnheiði á Ragnheiðarstöðum aurugur og blautur, en til hennar
gerði Kolur sér tíðförult. Enn sér sums staðar vel móta fyrir Kolsgarði.”
Í svæðisskipulaginu eru auk þess tilgreindar helstu þjóðleiðir sem lágu um
sveitarfélagið og ferjustaðurinn á Selparti er einnig nefndur.35
Yfirlit yfir álagabletti og þjóðsagnastaði má finna í nýlegri bók Bjarna
Harðarsonar: Landið, Fólkið og Þjóðtrúin. Árnessýsla, (bls. 99-115/kort bls.
120).
Á Örnefnastofnun er að finnar skrár yfir örnefni fyrir allnokkrar bújarðir og
unnin hafa verið kort fyrir sumar jarðirnar36. Sjá einnig örnefnaskráningu
Sigurjóns Þ. Erlingssonar frá 1968.37
33 Sjá Ágúst Georg Ólafsson: “Könnun um friðlýstar fornleifar”, Ljóri 5. árg. 1. tbl. 1984
34 Kanna þarf gögn Þjóðminjasafns úr könnuninni frá 1981 um ástand friðlýstra fornleifa. Fornleifum að
Gegnishólum, rústir Timburhóls og túngarður, var jafnað út fyrir slysni með jarðýtu árið 1976
35 Almenningsferju var einnig haldið uppi á Fljótshólum, yfir til Háfs í Djúpárhreppi. Einnig er hugsanlegt að
einhvern tímann hafi verið ferja á bænum Traustholti (að fornu). Sjá Helgi Þorláksson, Gamlar götur og
goðavald. Um fornar leiðir og völd Oddverja í Rangárþingi (1989), bls. 47.
36 Fyrir Vorsabæjartorfuna, Vestri-Loftstaði og Hólmasel. Samtal við Svavar Sigmundsson 31. júlí 2002.
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Í spurningakönnun á meðal landeigenda 2002-2003 kom fram að
menningarminjar finnast á eftirfarandi jörðum: Arnarhóli, Dalbæ, EfriGegnishólum, Eystri-Hellum, Hamri, Hamarshjáleigu, Króki, Lækjarbakka,
Loftstöðum eystri, Ragnheiðarstöðum, Sviðugörðum, Syðri-Gegnishólum,
Tungu, Vorsabæjarhjáleigu, Vorsabæjarhóli og Vorsabæ III.
Lauslega flokkun þekktra menningarminja í Gaulverjabæjarhreppi er að
finna í Viðauka I.

37 Af öðrum heimildum um sögu byggðar í Gaulverjabæjarhreppi má nefna: Vigfús Einarsson,
"Gaulverjabæjarhreppur", Sunnlenskar byggðir, bls. 86-168; Páll Guðmundsson, “Saga útgerðarinnar í
Loftsstaðasandi”, Suðri II, 1970; Ingólfur Þorsteinsson, “Flóaáveitan”, Suðri III, 1975; Jakob Árnason 1840 í
Sýslu- og sóknalýsingum; Jarðabók Árna Magnússon & Páls Vídalíns. Annað bindi, 1921, bls. 3-39.
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Stefna og ákvæði:
1.

Stuðlað verði að verndun helstu menningarminja í sveitarfélaginu
en jafnframt verði fólki gert kleift að njóta þessara verðmæta.

2.

Að lagt verði mat á ástand og gildi þeirra fornleifa sem friðlýstar
hafa verið samkvæmt lögum (sjá hér að neðan)

3.

Nánari skráning fornleifa og annarra menningarminja í
Gaulverjabæjarhreppi verði unnin og tekið verði tillit til þeirrar
skráningar við gerð deiliskipulags. Við nánari skráningu fornleifa
skulu helstu uppbyggingarsvæði sveitarfélagsins hafa forgang,
þ.e. þéttbýlissvæðin við Félagslund og Gaulverjabæ og önnur
þéttbýl svæði. Við gerð deiliskipulags verður hvert svæði skoðað
nánar og minjar kortlagðar og rannsakaðar eftir því sem ástæða
er til.

4.

Hugað verði að varðveislugildi eldri húsa og mannvirkja (þ.m.t.
eldri samgöngumannvirki) í Gaulverjabæjarhreppi. Öll eldri hús
(byggð fyrir 1918) ber að vernda þar til könnun á verndargildi
þeirra er lokið.

Friðlýstar fornleifar (sjá mynd 9):
Arnarhóll (Þ1). Hellar þrír manngjörvir; eru tveir rjett fyrir norðaustan
bæjarhúsin, en hinn þriðji er vestur frá bænum í svo-nefndum Harðhaus,
bungu í túninu. Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927.
Efri-Gegnishóll (Þ2). Hellar þrír manngjörvir; er einn heyhellir mikill fyrir
austan bæ, í túninu, annar er fjárhellir mikill í nátthaga fyrir austan túnið;
hinn þriðji er nú að miklu leyti hruninn; hann er fyrir vestan nátthagann,
sunnan við götuna til bæjar. Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst
07.09. 1927.
Fljótshólar (Þ3). Leifar Elstu-Fljótshóla, grjótbrúða þar sem Bátsmelur
heitir, og leifar Fornu-Fljótshóla, uppgróin rúst, suður frá túninu, í stefnu á
Bátsmel, en hálfu nær bænum. Sbr. Árb. 1907: 29. Skjal undirritað af MÞ
05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927.
Gegnishólapartur (Þ4). Hellir forn, manngerður, fyrir norðan bæinn, í
túninu. Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927.
Gegnishólar (Þ5). Rústir Timburhóls, eyði-hjáleiga norður í heiðinni,
ásamt fornum túngarði þar. Sbr. Árb. 1905: 4. Skjal undirritað af MÞ 05.05.
1927. Þinglýst 07.09. 1927.
Haugur (Þ6). Hellar þrír manngjörvir; er einn norðvestanvert við
bæjarhúsin, heyhellir; annar er austur á túninu, í hól í hinu svonefnda
Norðurtúni; var sá fjárhellir; hinn þriðji er fyrir sunnan hann í hól í
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Austurtúninu og er fjárhellir. Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst
07.09. 1927.
Hellar (Þ7). Hellir manngerður, suðvestur frá bænum, í túninu. Skjal
undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927.
Hellahjáleiga (Þ8). Hellar tveir, fjárhellar, í hól suðaustur frá bænum. Skjal
undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927.
Hólshús (Þ9). Hellir manngerður; notaður nú að nokkru leyti til að geyma í
jarðepli. Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927.
Ragnheiðarstaðir
(Þ10).
Strýtu-Ragnheiðarstaðir
og
FornuRagnheiðarstaðir, tvennar bæjarrústaleifar, frammi á sandöldunni og í
uppblæstrinum fyrir ofan ölduna. Sbr. Árb. 1905: 3. Skjal undirritað af MÞ
05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927.
Seljatunga (Þ11). Hellir, manngerður fjárhellir, í suður frá bæjarhúsum.
Skjal undirritað am MÞ 05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927
Syðri- Gegnishólar (Þ12). Hellir manngerður í hólarana fyrir norðan
bæinn. Skjal undirritað af MÞ 05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927
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Mynd 9 - Fornminjar samkvæmt Fornleifaskrá
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Mynd 10 - Aðrar skráðar menningarminjar
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13. VERNDARSVÆÐI VEGNA GRUNNVATNS- OG
STRANDMENGUNAR OG MENGUNAR Í ÁM OG
VÖTNUM:
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
“Undir þennan flokk falla svæði sem njóta verndar í samræmi við ákvæði
mengunarvarnarreglugerðar og reglugerðar um neysluvatn vegna
grunnvatns og varna gegn sjávarmengun og vatnsmengun.”
Ákvæði úr reglugerð um varnir gegn mengun vatns (nr. 796/1999
m.s.br. nr. 533/2001):
Varnir gegn mengun í vötnum:
Samkvæmt reglugerð um varnir gegn mengun vatns (nr. 796/1999) ber
heilbrigðisnefndum sveitarstjórna að flokka vatn eftir ákveðnum reglum
sem birtar eru í fylgiskjali reglugerðarinnar. Vötn skulu flokkuð í eftirfarandi
flokka eftir ástandi þeirra:
1) Flokkur A. Ósnortið vatn
2) Flokkur B. Lítið snortið vatn
3) Flokkur C. Nokkuð snortið vatn
4) Flokkur D. Verulega snortið vatn
5) Flokkur E. Ófullnægjandi vatn
Helstu vötn og tjarnir í Gaulverjabæjarhreppi eru:
1. Bæjarvatn, sjá svæði með verndargildi (11. kafli).
2. Miklavatn, sjá svæði með verndargildi (11. kafli).
3. Kleppsvatn, sjá svæði með verndargildi (11. kafli).
4. Krákuvatn, sjá svæði með verndargildi (11. kafli).
5. Tjarnir í landi Sviðugarða og Vorsabæjar I, sjá svæði með
verndargildi (11. kafli).
6. Tjarnir í landi Hamars, Galtastaða og Syðrivalla IImarslandi, sjá
svæði með verndargildi (11. kafli).
Vötnin (liðir 1-4) eiga það sammerkt að hafa orðið fyrir allnokkrum áhrifum
vegna framræslu en umhverfi flestra tjarnannna (liðir 5 og 6) hefur
hinsvegar lítt verið raskað. Ekki er unnt að flokka, á fullnægjandi hátt, vötn
og tjarnir í Gaulverjabæjarhreppi samkvæmt þessu flokkunarkerfi vegna
skorts á grunngögnum.
Verndun grunnvatns/neysluvatns:
Vatnsverndarsvæði eru flokkuð með eftirfarandi hætti:
I. flokkur - brunnsvæði.
Brunnsvæði er næsta nágrenni vatnsbólsins og skal það vera
algjörlega friðað fyrir óviðkomandi umferð og framkvæmdum öðrum
en þeim, sem nauðsynlegar eru vegna vatnsveitunnar.
Heilbrigðisnefnd getur, þar sem þörf krefur, krafist þess að svæðið
skuli girt mannheldri girðingu, sem sé minnst 5 metra frá vatnsbóli.
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II. flokkur - grannsvæði.
Utan við brunnsvæðið skal ákvarða grannsvæði vatnsbólsins og við
ákvörðun stærðar þess og lögunar, skal taka tillit til jarðvegsþekju
svæðisins og grunnvatnsstrauma sem stefna að vatnsbólinu. Á
þessu svæði er ekki heimilt að hafa birgðir af eftirtöldum efnum: olíu,
bensíni eða skyldum efnum, vegsalti, eiturefnum til útrýmingar
skordýrum eða gróðri, áburði (tilbúnum eða af öðrum toga), né öðrum
efnum sem mengað geta grunnvatn. Ekki skal leyfa nýjar byggingar,
sumarbústaði eða þ.h. á svæðinu. Vegalagnir, áburðarnotkun og
yfirleitt öll starfsemi innan svæðisins skal vera undir ströngu eftirliti.
III. flokkur - fjarsvæði.
Fjarsvæði er á vatnasvæði vatnsbólsins, en liggur utan þess lands
sem telst til I. og II. flokks verndarsvæðanna. Þar sem vitað er um
sprungur eða misgengi á þessu svæði, skal fyllstu varúðar gætt í
meðferð efna sem talin eru upp í II. flokki. Meiri háttar geymslur fyrir
slík efni eru bannaðar á svæðinu. Heilbrigðisefnd getur gefið út
frekari fyrirmæli um takmörkun á umferð á þessu svæði, svo og um
byggingu sumarhúsa og annarra mannvirkja þar.

Afmörkun vatnsverndarsvæða:
Engin svæði í Gaulverjabæjarheppi falla undir vatnsvernd.
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14. HVERFISVERNDARSVÆÐI:
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
“Um hverfisverndarsvæði gilda sérstök ákvæði í skipulagsáætlunum sem
sveitarstjórnir hafa sett og kveða á um verndun sérkenna eldri byggðar
eða annarra menningarsögulegra minja, s.s. einstakra bygginga,
mannvirkja eða húsaþyrpinga, náttúruminja eða trjágróðurs sem æskilegt
er að vernda vegna sögulegs, náttúrulegs eða menningarlegs gildis, án
þess að um lögformlega friðun sé að ræða.”
Um hverfisvernd í aðalskipulagi:
Í 11. kafla er getið um nokkur svæði/staði sem hafa verndargildi vegna
náttúrufars en eru ekki vernduð samkvæmt lögum um náttúruvernd. Hér er
fyrst og fremst um að ræða svæði sem eru skilgreind með verndargildi í
svæðisskipulagi Flóans. Sjávarsíðan og Loftsstaðasandur, að
Loftsstaðahóli, er einnig getið í tillögum Umhverfisstofnunar vegna
náttúruverndaráætlunar, þar sem lagt er til að svæðið verði friðland.38 Lagt
er til að umrædd svæði/staðir í verði skilgreind sem hverfisverndarsvæði í
aðalskipulaginu (sjá H1-H8, mynd 11).
Tilgangur setningar hverfisverndarákvæða er m.a. að stuðla að
jafnvægi milli nýtingar og verndunar, í anda sjálfbærrar þróunar, ásamt því
að sjá til þess að ákvarðanir sem hafa í för með sér varanlega ráðstöfun
lands eða breytingar á landnotkun fái faglega og formlega meðferð.
Afmörkun hverfisverndarsvæða er ekki ráðandi um grunn landnotkun
á hverju svæði, heldur ráðandi um hvaða svigrúm verður innan hvers
flokks landnotkunar og hvaða skilyrðum uppbygging verður háð. Um
hvert hverfisverndarsvæði gilda því ákveðnar reglur, sem
sveitarstjórn setur (sbr. skilgreiningu að ofan), sem kveða nánar á
um verndun og skilyrði til uppbyggingar og framkvæmda en getið er
um í viðkomandi flokki landnotkunar. Sveitarstjórn tekur mið af
ákvæðum hverfisverndar við mat á byggingareyfisumsóknum og við
gerð deiliskipulags og mat á því. Sveitarstjórn er heimilt að
endurskoða reglur um hverfisverndarsvæði síðar, við endurskoðun
aðalskipulagsins eða breytingar á því.
Þau svæði í Gaulverjabæjarhreppi, sem hverfisvernd nær til,
samkvæmt þessu aðalskipulagi, eru öll að grunni til skilgreind sem
landbúnaðarsvæði, að undanskyldu svæði H3 sem er að hluta skilgreint
sem svæði fyrir frísutndabyggð og Loftsstaðasandi (H2a og H2b) sem er
að grunni til skilgreindur sem óbyggt svæði. Þessir flokkar landnotkunar
hafa
mis
miklar
heimildir
til
framkvæmda
og
verndunar.
Hverfisverndarákvæði á landbúnaðarsvæðum þurfa þess vegna, í sumum
tilvikum, að kveða skýrar á um verndun og skilyrði um framkvæmdir en
hverfisverndarákvæði sem taka til óbyggðra svæða, þar sem almenn
ákvæði skipulagsreglugerðar um framkvæmdir eru strangari.
Megin tilgangur hverfisverndar á öllum svæðunum, er að vernda
náttúruminjar (votlendissvæði og vistkerfi, einstök náttúruvætti og
landslagsheildir). Á svæði H2 (Loftsstaðasandi) er tilgangur hverfisverndar
38 Sjá einnig hugmyndir um verndun sjávarsíðunnar og skerjagarðsins í aðalskipulagi Stokkseyrar 19962016.
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einnig að vernda minjar um sjávarnytjar og búsetu við sjávarsíðuna, í
samspili við verndun vistkerfa, landslagsheilda og einstakra
náttúrufyrirbæri, sem hluta af heildstæðu útivistarsvæði.
Framfylgd hinna almennu hverfisverndarákvæða þarf að tryggja í
deiliskipulagi og við mat á einstökum byggingarleyfisumsóknum.

Stefna og ákvæði:
Eftirtalin svæði
aðalskipulaginu

eru

skilgreind

sem

hverfisverndarsvæði

í

1. Votlendisvæði, vistkerfi og mikilvæg fuglasvæði:
a. Bæjarvatn (H1)
b. Tjarnir við Hamar (H3)
c. Tjarnir við Sviðugarða, í landi Rútsstaða, Sviðugarða og
Vorsabæjar I (H3)
d. Krákuvatn, Krákumýri og Rauðavatn (H4)
e. Mýrar norðan og austan Miklavatns-Kleppsvatn (H5)
f. Þjórsárós-Fljótshólar (H7)
Lagt er til að ákvæði hverfsverndar verði látin ná til ofangreindra svæða
(sjá afmörkun á aðalskipulagsuppdrætti og mynd 11). Með þessu móti
er m.a. komið til móts við náttúruverndarlögin (37. gr., liðir b og c),
náttúruminjaskrá, stefnu um verndun votlendis í svæðisskipulagi Flóans
og tilmæli ríkisstjórnar um endurheimtun votlendis á Íslandi. Haft er að
leiðarljósi að landnýting verði með svipuðum hætti verið hefur og kvaðir
á landeigendur verði lágmarkaðar.
Eftirfarandi reglur gilda á ofangreindum votlendis- og fuglasvæða:
1) Að eftirlit verði haft með beit búfjár til að stemma stigu við ofbeit.
2) Að notkun áburðar (tilbúins sem og húsdýraáburðar) verði
takmörkuð.
3) Almenn skotveiði er bönnuð eða takmörkuð í samráði við
landeigendur.
4) Sérstakar reglur má setja um umgengni á varptíma.
5) Frekari framræsla er bönnuð og annað jarðrask (s.s. efnistaka) á
viðkomandi svæðum.
6) Ræktun nytjaskóga og önnur ræktun sem getur haft áhrif á vistkerfi
svæðanna er bönnuð.
7) Almennt
verði
byggingarframkvæmdar
ekki
leyfðar
á
landbúnaðarsvæðum sem heyra undir hverfisvernd, s.s. bygging
stakra sumarhúsa, íbúðarhúsa (sbr. almennar reglur á
landbúnaðarsvæðum) eða útihúsa. Á svæði H3 í landi Vorsabæjar,
þar sem gert er ráð fyrir mögulegum svæðum fyrir frístundabyggð,
verði svæði kannað nánar og kortlagt m.t.t. þeirra vistkerfa sem
getið er um í 37. gr. náttúruverndarlaga, áður gengið er frá
deiliskipulagi frístundabyggðarinnar.
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2. Loftsstaðasandur frá sveitarfélagamörkum að vestan, að
Loftsstaðahól (H2a) og austur að ósi Þjórsár (H2b). Verndun
landslagsheildar, vistkerfa, fuglasvæðis og búsetuminja. Hér er
tekið mið af afmörkun verndarsvæða í svæðisskipulagi Flóans 2011,
hugmyndum
um
verndun
skerjagarðsins
í
aðalskipulagi
Stokkseyrarhrepps 1996-2016 og tillögum Umhverfisstofnunar um
friðland frá Óseyrarnesi að Loftsstaðahól (sjá 11. kafla). Grunn
landnotkunin á svæðinu er “óbyggt svæði” (sjá 10. kafla). Eftirfarandi
almennu reglur gilda á svæðinu
1) Að eftirlit verði haft með beit búfjár.
2) Almenn skotveiði er bönnuð eða takmörkuð í samráði við
landeigendur.
3) Heimilt er að setja sérstakar takmarkanir á umgengni á svæðinu
vegna fuglalífsins
4) Uppgræðsla lands verði almennt heimil en tilkynningaskyld á
svæðinu, sbr. lögum nr.106/2000 (Viðauki 2 (1.e) og viðauki 3
(2.iii.(f)).
5) Umferð vélknúinna ökutækja um vegarslóðir sem þegar eru fyrir
hendi skal heimil, enda sé viðkomandi slóð greinileg. Nánar verði
kveðið á um akvegi í deiliskipulagi.
6) Mannvirkjagerð vegna útivistar er heimil, s.s. vegna gönguleiða
og upplýsingaskilta.
7) Vernda skal menningarminjar sem eru á svæðinu, bæta aðgengi
að þeim og stuðla að fræðslu um þær.
8) Efnistaka í atvinnuskyni er heimil á afmörkuðum svæðum á
Loftsstaðasandi, en efnistökustaðirnir sjálfir eru skilgreindir utan
marka hverfisverndarinnar. Efnistaka í atvinnuskyni er ávallt háð
framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar, þar sem fram þarf að koma
áætlað magn efnistöku, tímabil efnistöku og áætlanir um frágang
námu. Setja þarf fram áætlun um efnistöku á Loftstaðasandi, þar
sem m.a. er gerð grein fyrir umfangi efnistökunnar og frágangi
þegar efnistöku er lokið, sbr. liður 4 í 3. kafla. Efnistaka til eigin
nota er heimil á Loftstaðasandi enda um sjálfbærar sandnámur að
ræða sem ekki valda varanlegri röskun á landslagi.
Nánar verði kveðið á um afmörkun svæða og reglur um verndun
í deiliskipulagi.
3. Traustholtshólmi (H6). Verndun landslagsgerða. Hólmar og eyjar í
ánni. Mannvirkjagerð og jarðrask er með öllu óheimilt.
4. Gegnishólar (H8). Verndun sérstakra jarðmyndana: Þyrping
gervigíga sunnan Holtsvegamóta. Mannvirkjagerð og jarðrask er
með öllu óheimilt á svæðinu.
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15. SVÆÐI UNDIR NÁTTÚRUVÁ:
Skilgreining samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
“Svæði undir náttúruvá eru svæði þar sem hætta er talin stafa af
náttúruhamförum,
s.s.
snjóflóðum,
skriðuföllum,
sjávarflóðum,
vatnsflóðum, jarðskjálftum, eldvirkni eða veðurfari (ofviðri). Um landnotkun
á svæðum þar sem hætta er talin stafa af ofanflóðum fer samkvæmt
ákvæðum laga um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum og reglugerð
um nýtingu hættusvæða.”
Jarðskjálftahætta:
Sú náttúruvá sem helst steðjar að byggð í Gaulverjabæjarhreppi er hætta
á stórum jarðskjálfta á Suðurlandsskjálftabeltinu. Upptakabelti
Suðurlandsskjálfta liggur frá austri til vesturs, skammt norðan
sveitarfélagamarka
Gaulverjabæjarhrepps.
Breidd
Suðurlandsskjálftabeltisins er, í þrengsta skilningi, um 8-10 km en lengd
þess um 70 km, frá Vatnafjöllum sunnan Heklu og vestur í Ölfus.39 Á
þessu belti hafa orðið mjög snarpir jarðskjálftar á sögulegum tíma. Ritaðar
heimildir benda til þess að mjög stórir jarðskjálftar (um 7 á Richter) hafi
orðið á hverri öld á Suðurlandi síðan land byggðist.
Stórir jarðskjálftar urðu á Suðurlandsskjálftabeltinu þann 17. og 21. júní
árið 2000, en þá voru liðin 88 ár frá síðasta stóra skjálftanum sem varð
árið 1912, austast á Suðurlandsskjálftabeltinu. Upptök skjálftanna sumarið
2000, var annarsvegar í austarlega í Holtum (63.97°N og 20.37°V á 6,3
km dýpi; 17. júní) og hinsvegar í Flóa, innan Hraungerðishrepps, skammt
sunnan Hestfjalls (63.98°N og 20.71°V á 5,1 km dýpi; 21. júní).
Vægisstærð ("móment stærð") skjálftanna var svipuð eða í kringum 6,4, en
fyrri skjálftinn stóð yfir í lengri tíma.40 Áhrif skjálftanna voru mikil og fundust
víða. Eignatjón var mikið á svæðum næst upptökunum, einkum á
íbúðarhúsum, útihúsum og veitukerfum.
Eignatjón var ekki verulegt í Gaulverjabæjarhreppi, þó upptök
skjálftanna, einkum þess síðari, væru ekki langt undan.41 Áhrif vegna
jarðskjálfta geta þó orðið töluverð í Gaulverjabæjarhreppi, einkum nyrst,
en auðvitað ræðst það af því hvar upptök skjálftans verða á beltinu og eðli
jarðlaga. Í annálum er getið um 37 jarðskjálfta á Suðurlandi sem hafa verið
svo sterkir að hús hafi hrunið. Í tíu tilvikum er getið um að hús hafi hrunið í
Flóa, í jarðskjálftum 1164, 1339, 1391, 1614, 1624, 1657, 1706, 1734,
1784 og 1896.42 í Gaulverjabæjarhreppi hafa áhrifin sennilega orðið mest í
skjálftunum 1784.
Ekki er unnt á grundvelli fyrirliggjandi gagna og e.t.v. yfirleitt ekki
raunhæft að reyna að skilgreina og flokka sérstök hættusvæði vegna
jarðaskjálfta. Óvissa um hvar upptök skjálfta verða, tímalengd milli skjálfta
og mismunandi áhrif þeirra eftir jarðlögum ráða hér miklu um.43 Hinsvegar
39 Ragnar Stefánsson, Gunnar B. Guðmundsson, Páll Halldórsson: "Jarðskjálftarnir miklu á Suðurlandi 17. og

21. júní, 2000, Veðurstofu Íslands, júlí 2000 (www.vedur.is/ja/skyrslur)

40 Sama, bls. 2 og 3.

41 Sjá umfjöllun í Morgunblaðinu, C1-C24/20.júní 2000 og B1-B12/22.júní 2000.
42Almannavarnir ríkisins: Landskjálftar á Suðurlandi, 1978, (mynd 4), bls. 10. Hafa ber í huga að annálar fyrir

1700 eru mis ábyggilegir.

43 Sbr. fundur skipulagsráðgjafa með prófessor Ragnari Sigbjörnssyni 23. apríl 2001.
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er mögulegt að setja ákveðnar reglur sem fara þarf eftir við stefnumótun í
aðalskipulagi, gerð deiliskipulags, veitingu byggingarleyfa og við
byggingareftirlit. Við skipulag íbúðarlóða og staðsetningu bygginga
almennt verður að gæta þess að undirlag hafi verið rannsakað
gaumgæfilega m.t.t. áhrifa í jarðskjálftum. Nauðsynlegt er að hyggja vel að
undirstöðum bygginga og gæta þess að ekki séu sprungur, mishæðir eða
stallar undir sökklum húsa. Þá þarf að kortleggja nákvæmar sprungusvæði
sem liggja á svæðinu, einkum um miðbik sveitarinnar.
Að öðru leyti er vísað til skýrsla Veðurstofu Íslands: “Jarðaskjálftarnir
miklu á Suðurlandi 17. og 21 júní, 2000”, eftir Ragnar Stefánsson, Gunnar
B. Guðmundsson og Páll Halldórsson (www.vedur.is/ja/skyrslur) og
“Lærdómar af Suðurlandsskjálftunum 2000” eftir Ragnar Stefánsson,
Gunnar B. Guðmundsson, Pál Halldórsson og Þórunni Stefánsdóttur
(www.vedur.is/ja/verk/). Gerður fyrirvari á að enn er ólokið að vinna úr
hluta af hinum miklu gögnum sem söfnuðust í jarðskjálftunum sumarið
2000. Í lokakafla fyrri skýrslunnar segir: "Það er eðlilegt að líta svo á að
uppbygging spennuorku í Suðurlandsskjálftabeltinu frá því um 1900 og þar
til nú hafi ekki verið orðin nægilega mikil til að hún dygði til að leysa út
skjálfta á austasta hluta svæðisins, þ.e.a.s. af stærðinni 7 eða þar um bil.
Það er ekki ólíklegt að slíkur skjálfti muni leysast úr læðingi á næstu
áratugum, vegna þeirrar spennuorku sem enn er eftir á því svæði, og sem
mun halda áfram að byggjast upp með tímanum."
Staðallinn ÍST 13/1989 er fallinn úr gildi. Í stað hans er í gildi evrópskur
forstaðall Eurocode 8: Design provisions for earthquake resistance of
structures, ásamt tilheyrandi þjóðarskjölum. Í þjóðarskjalinu FS ENV 19981-1: 1994 er mynd 1 sem sýnir skiptingu Íslands í hönnunarhröðunarsvæði
miðað við 500 ára endurkomutíma og tafla 1 sem tilgreinir við hvaða
hönnunarhröðun
skal
miða
við
í
þéttbýliskjörnum.
Hönnunarhröðunarsvæðin flokkast í 5 flokka sem miðast við
hönnunarhröðun 0,10 g, 0,15 g, 0,20 g, 0,30 g og 0,40 g. Því hærri sem
talan er því hærra er álagið á svæðinu og skal við hönnun mannvirkja
reikna með þeirri hönnunarhröðun sem er tilgreind á hverju svæði.
Samkvæmt þjóðarskjalinu skal miða við hönnunarhröðunina 0,40 g í
Gaulverjabæjarhreppi. Byggingarfulltrúa er heimilt að ákvarða
hönnunarhröðun á sínu svæði utan þéttbýliskjarna. Slík ákvörðun skal þó
vera innan þess ramma sem staðallinn leyfir, þ.e. með hliðsjón af mynd 1,
í fyrrnefndu þjóðarskjali.
Sjávarflóð:
Byggð á ströndinni milli Ölfusár og Þjórsár hefur frá alda öðli átt í vök að
verjast fyrir ágangi sjávar en sjór brýtur þar land vegna stöðugt hækkandi
sjávarstöðu. Landsig mun vera um 4-5 mm á ári á þessum slóðum.
Sjávargangur veldur hvað mestu tjóni þegar djúpar lægðir ganga yfir í
stórstraumi en sjávarborð hækkar um 1 sm fyrir hvert millibar sem
þrýstingurinn lækkar. Þegar lægðir ganga hjá snýst vindur sunnanlands til
útsuðurs og þrýstir sjó upp að ströndinni. Við þessar aðstæður stendur sjór
hærra en venjulega, gengur lengra upp á land, og getur valdið
stórspjöllum.
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Til eru tryggar heimildir um þau flóð sem hafa orðið eftir 1750. Síðan þá
munu alls hafa orðið 21 meiriháttar flóð sem valdið hafa tjóni á skepnum,
mannvirkjum eða landi. Samkvæmt því hafa orðið stórflóð á u.þ.b. 12 ára
fresti að meðaltali.
Byggð með strandlengjunni í Gaulverjabæjarhreppi hefur stafað nokkur
hætta af sjávarflóðum í gegnum aldirnar. Skaði af völdum sjávarflóða hefur
þó verið mun minni heldur en við Stokkseyri og Eyrarbakka, bæði vegna
meiri fjarlægðar byggðarinnar frá sjávarsíðunni og þéttleika byggðarinnar.
Eldri heimildir, s.s. Jarðabók Árna Magnússonar & Páls Vídalíns vitna til
um t.d. um sjávarágang við Fljótshóla og Loftstaði. Í Sýslu- og
sóknalýsingu frá 1840, tekur sr. Jakob Árnason dýpra í árinni og segir
eftirfarandi: “Af suðri og útsuðri koma stundum þau sterkustu veður og
æsa þá upp sjóinn og gjöra bakkaflóð, sem helst reynist falla á
útmánuðum, þorra eða góu í umhleypingatíð. En þau allra stærstu
sjóarflóð, af hvörjum eitt innféll 9da januarii 1799, segja fræðibækur frá, að
komið hafi fyrir, að hálft annað hundrað ára fresti í hvört sinn, og hefur þá
sjór gengið yfir allan bakkann og upp í miðja sveit og eyðilagt bæði hús og
kotbæi við sjókantinn.”44
Skaða af sjávarflóðum hefur verið nokkur á síðari tímum. Í flóðaveðrinu
9. janúar 1990, varð t.d. tjón á tveimur húsum og nokkrum túnum í
Gaulverjabæjarhreppi; Árlundi, veiðihúsi í Tungulandi, Tungu og
Lækjarbakka.45
Í svæðisskipulagi Flóans 2011 frá 1992 er ekki gert ráð fyrir sérstökum
sjóvörnum í Gaulverjabæjarhreppi, þrátt fyrir nokkurn skaða í flóðaveðrinu
1990. Þörf á vörnum er vissulega minni eftir því sem austar dregur með
strandlengjunni milli Ölfusár og Þjórsár, þar sem fjarlægð byggðarinnar frá
sjávarsíðunni eykst. Hinsvegar mætti ætla að í verstu veðrum geti
sjávarflóð gengið lengra inn á landið en í veðrinu 1990.
Þau svæði þar sem hætta er á skaða af völdum sjávarflóða (og árflóða)
er skilgreind sem svokölluð lágsvæði. Réttmætt er að telja syðsta hluta
Gaulverjabæjarhrepps til slíkra lágsvæða, einkum vestast, þó fjarlægð
byggðarinnar frá ströndinni veiti venjulega allgóða vernd nema í verstu
veðrunum. Settar hafa verið fram hugmyndir um sérstakar skipulags- og
byggingarreglur á slíkum svæðum í nokkrum skýrslum sem
verkfræðistofan Fjarhitun hefur unnið fyrir Siglingastofnun (áður Vita- og
hafnamálastofnun).
Árið 1984 kom út skýrsla á vegum Fjarhitunar hf. um flóðahættu við
suðurströndina. Í þeirri skýrslu eru ábendingar um hvernig draga megi úr
hugsanlegum skaða af völdum flóða með bættu skipulagi og fyrirkomulagi
bygginga. Getið um þær forvarnir sem hægt er að vinna með aðgerðum í
skipulags- og byggingarmálum. Í meginatriðum gilda enn sömu
ábendingar og komu fram í skýrslu Fjarhitunar hf. árið 1984 en þær voru:
“(1) Ef leyfð er bygging húsa á lágsvæðum eða nálægt sjóvarnargarði
þarf að ákveða lágmarksgólfhæð og lágmarkshæð á lóð með tilliti til
44 Sýslu- og sóknalýsingar, Árnessýsla, bls. 58.
45 Hafnamálastofnun ríkisins [Siglingastofnun]: Flóðaveðrið 9. jan. 1990 og sjóvarnir á svæðum sem fyrir því
urðu, ágúst 1990. Skýrsla unnin af Fjarhitun hf. Sjá einnig skýrsluna Lágsvæði-2.áfangi. Skipulags- og
byggingarráðstafanir og sjóvarnir, ágúst 1995 (Fjarhitun hf.) og Sjóvarnir á Íslandi. Yfirlitsskýrsla. Frumáætlun
um kostnað við framkvæmdir, ágúst 1995 (Fjarhitun hf.).
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þess að dregið sé úr hættu á flóðatjóni. Þá þarf að meta hvar á að leyfa
byggingar og hvar ekki (og þá hvers konar byggingar).
(2) Ekki ætti að leyfa byggingar sem ná fram yfir sjóvarnargarð.
(3) Við staðsetningu húsa nálægt sjóvarnargarði þarf að gæta
lágmarksfjarlægðar frá varnargarði og að gera ráð fyrir sjóflóðarásum til
að fyrirbyggja eða draga úr hættu á að vatn komist inn í hús.
(4) Hús nálægt sjógarði þurfa að vera traustlega byggð. Á það m.a. við
um vegg sjávarmegin, frágang og staðsetningu hurða og glugga
o.s.frv.
(5) Í flóðunum 3. nóv. 1975 og 14. des. 1977 varð víða tjón við það að
sjór flæddi inn í kjallara um holræsi. Fyrirbyggja má tjón af þessum
völdum með því að setja einstreymisloka á niðurföll.”
Í skýrslu frá 1990, framhaldsskýrslu árið 1992 og skýrslunni Lágsvæði - 2.
áfangi - Skipulags- og byggingarráðstafanir og sjóvarnir frá 1995 (unnin af
Fjarhitun hf. og gefin út af Vita- og Hafnamálastofnun, Skipulagi ríkisins og
Viðlagatryggingu Íslands) er útlistað nánar hvernig forvörnum skuli hagað
og hvaða reglum skuli fylgt í byggingar- og skipulagsmálum með tilliti til
sjávarflóðahættu. Þessar reglur eru einnig settar fram í svæðisskipulagi
Flóans 2011 (bls. 34):
1. Fjarlægð húsa frá sjógarði.

a) Innan um núverandi byggð: 15-20 m
b) Í nýjum hverfum eða byggðarreitum: 30-50 m
2. Hæðir á lóðum og gólfum. Gólf- (og lóðarhæðir) fari eftir aðstæðum.
Athuga að hæðir í landmælingakerfum hinna ýmsu staða og afstaða til
sjómælingahæða (þ.e. munur á hæðartölum bæjarkerfa og sjómælinga)
er mismunandi. Lágmarkshæðir fara eftir mestu flóðahæðum á
viðkomandi stað, auk öryggisstuðuls til að mæta hugsanlegri hækkun
sjávarborðs og landsigi í framtíðinni (mælt er með 0,6 m á
suðvesturhluta landsins og annars staðar á Íslandi, þar sem ekki er
umtalsvert landsig, 0,5 m). Sem dæmi um sérstakar aðstæður má nefna
að við sjógarðinn á Eyrarbakka og Stokkseyri er landhæð meiri en
annars staðar í þorpunum og gólf að sjáfsögðu líka, þ.e. hærri en
útreiknuð lágmarksgólfhæð. Þar skiptir máli að huga að þeirri hættu
sem er samfara því að sjór flæði yfir flóðvarnargarðinn, þ.e.
öldukraftinum og hlutum sem sjórinn ber með sér, vatnsrennsli og
uppistöðum og skipuleggja frárennslisfarvegi. Gera þarf ráð fyrir að gólf
séu yfir lóð og lóðinni halli frá húsinu. Þetta þarf að athuga fyrir margar
lóðir í senn til að fyrirbyggja að vatni sé veitt á grannlóð.
Dæmi um lágmarkshæðir á gólfum og lóðum (á lágsvæðum
Eyrarbakka):
a) Gólfkótar verði minnst 4,65 m og séu hærri en lóðin umhverfis sem
nemur allt að 0,5 m. Fjær sjó er hægt að leyfa minni gólfhæðir, t.d.
4,3-4,5 m og 150-200 m fjarlægð frá sjógarði eða sjávarkambi
b) Lóð halli frá húsi til að draga úr hættu á innstreymi vatns.
3. Forðast ber hindranir milli húsa, t.d. jarðvegsgarða, grindverk og
bílskúra sem geta stíflað vatnsrennsli. Í raun er sérstakt verkefni að
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skipuleggja vatnsrásir, þannig að vatnsflaumurinn valdi sem minnstu
tjóni.
4. Engir kjallarar verði leyfðir, nema í undantekningatilvikum og þá verði
gerðar sérstakar ráðstafanir.
5. Léttveggir á sjávarhlið verði ekki leyfðir. Undir gluggum á sjávarhlið
verði steyptur veggur, t.d. upp í 0,8 m hæð frá gólfi.
6. Hurðarop á sjávarhlið verði ekki leyfð.
7. Hurðarop á hliðarveggjum húsa við sjóinn verði yfir 0,5 m hæð frá
lóð.
8. Gluggar verði í minnst 0,8 m hæð frá gólfi (þ.e. 1,3 m frá lóðarhæð).
Hólfa glugga niður með gluggapóstum í smærri einingar og minnka
þannig rúðustærð. Athuga með sterkara gler á sjávarhlið húsa næst
sjónum.
9. Gert sé ráð fyrir gluggahlerum á sjávarhliðum húsa sem liggja næst
sjógarðinum. Menn setji hlera fyrir glugga ef veðurspá gefur tilefni til
þess. Hönnunin þyrfti að vera þannig að ekki væri of erfitt að setja þá
fyrir í slæmu veðri.
10. Ekki er rétt að gera greinarmun á íbúðarhúsnæði og
atvinnuhúsnæði. Það sama verður að ganga yfir alla og svo getur
íbúðarhúsnæði breyst í atvinnuhúsnæði og öfugt. Ekki ætti heldur að
gera greinarmun á heils árs húsum og sumarhúsum, því að sumarhús
geta orðið heils árs hús.
Að lokum er rétt að benda á að ástæðulaust virðist vera í nýjum
byggðarhverfum við sjávarsíðuna að hafa hús og lóðir svo nærri
sjávarkambi að nauðsynlegt verði að gera sjóvarnargarða fyrr eða
síðar, nema við sérstakar aðstæður, t.d. þar sem litlir möguleikar eru á
öðru landi í viðkomandi byggð.
Meta þarf hvað af þessum reglum eiga að gilda í Gaulverjabæjarhreppi og
verður að meta slíkt við gerð deiliskipulags fyrir einstök svæði.
Landbrot með Þjórsá:
Í gegnum tíðina hefur verið nokkurt landbrot meðfram Þjórsá, einkum í
landi Partajarðanna.46 Í svæðisskipulagi Flóans 2011 er gert ráð fyrir
flóðavörnum meðfram Þjórsá, allt frá sveitarfélagamörkum í norðri og
suður í Fljótsholtslandi47 eða að tanganum á móts við Skúmeyrar.
Varnargarður hefur verið byggður í landi Arabæjar og Selparts og hafa bændur
hug á að efla varnir nær ármynninu, þ.e. frá Arabæjartanga og að árbakkanum á
móts við Fljótshóla. Varnargarðar heyra undir ,,Lög um heftingu landbrots og
46Vigfús Einarsson,"Gaulverjabæjarhreppur", Sunnlenskar byggðir,

bls. 113-114.

47 Svæðisskipulag í Flóa 2011, bls. 35.

67

Greinargerð

AÐALSKIPULAG GAULVERJABÆJARHREPPS 2003-2015

varnir gegn ágangi vatna” og skulu landeigendur og Landgræðsla ríkisins hafa
samráð um áætlanir og framkvæmdir á þessu sviði.

Stefna og ákvæði:
Ekki er unnt að skilgreina “þröng” ákveðin hættusvæði m.t.t.
jarðskjálftahættu. Við hönnun bygginga og við skipulagingu byggðar
verði neðangreind markmið höfð að leiðarljósi:
1. Við skipulag íbúðarlóða og staðsetningu bygginga almennt (þ.m.t.
sumarhús) verði þess gætt að undirlag hafi verið rannsakað
gaumgæfilega m.t.t. áhrifa í jarðskjálftum og m.t.t. sprungna í jörð.
Nauðsynlegt er einnig að hyggja vel að undirstöðum bygginga og
gæta þess að ekki séu sprungur, mishæðir eða stallar undir
sökklum húsa.
2. Um mannvirkjagerð á jarðskjálftasvæðum gildir forstaðallinn EC-8
(ENV 1998) ásamt tilheyrandi þjóðarskjölum. Samkvæmt
þjóðarskjali FS ENV 1998-1-1: 1994 er Gaulverjabæjarhreppur á
hönnunarhröðunarsvæði 0,40 g.48
Ekki er unnt að skilgreina og afmarka sérstaklega hættusvæði vegna
sjávar- og árflóða en eftirfarandi markmið skal hafa að leiðarljósi á
hugsanlegum flóðasvæðum:
1. Að sem minnst af mannvirkjum séu reist á svæðum sem eru
líklegir farvegir rennslis í sjávar- og árflóðum.
2. Við gerð deiliskipulags á þekktum flóðasvæðum og farvegum
flóða skal hafa til hliðsjónar þær byggingarreglur sem settar hafa
verið um lágsvæði, sbr. umfjöllun í kaflanum um sjávarflóð hér að
framan. Leita skal umsagnar Siglingastofnunar um tillögur að
deiliskipulagi sumarhúsasvæða sunnan Villingaholtsvegar.
3. Varnargarður gegn landbroti Þjórsár verði viðhaldið og hann
efldur í samráði við Landgræðslu ríkisins.

48 Sjá nánar mynd 1 og töflu 1 í þjóðarskjalinu FS ENV 1998-1-1: 1994 og umfjöllun framar í kaflanum.
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Mynd 12 - Landgræðsla og vörn gegn ágangi vatna
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2. Menningarsaga og menningarminjar –

drög

að

skráningu og flokkun:
Skilgreining fornleifa samkvæmt þjóðminjalögum (nr. 107/2001):
a. búsetulandslag, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt tilheyrandi
mannvirkjum og öskuhaugum, húsaleifar hvers kyns, svo sem kirkna, bænahúsa,
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, vatnsvöð, 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 manna völdum í hellum eða
skútum, á klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í í
kirkjugörðum;
h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum og kristnum sið;
i. skipsflök eða hlutar úr þeim;

A. Bæjarstæði, bæjarleifar og búsetulandslag:
1. Fljótshólar. Leifar Elstu-Fljótshóla, grjótbrúða þar sem Bátsmelur heitir, og
leifar Fornu-Fljótshóla, uppgróin rúst, suður frá túninu, í stefnu á Bátsmel, en
hálfu nær bænum. Sbr. Árb. 1907: 29. Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927.
Þinglýst 07.09. 1927. – Friðlýst skv. þjóðminjalögum
2. Gegnishólar. Rústir Timburhóls, eyði-hjáleiga norður í heiðinni, ásamt
fornum túngarði þar. Sbr. Árb. 1905: 4. Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927.
Þinglýst 07.09. 1927. Friðlýst skv. þjóðminjalögum
3. Ragnheiðarstaðir. Strýtu-Ragnheiðarstaðir og Fornu-Ragnheiðarstaðir,
tvennar bæjarrústaleifar, frammi á sandöldunni og í uppblæstrinum fyrir ofan
ölduna. Sbr. Árb. 1905: 3. Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09.
1927. Friðlýst skv. þjóðminjalögum
4. “Loftstaðahóll...Hár stakur hóll. Mjög ríkjandi þáttur í landslagi staðarins,
enda langhæsti hóllinn á stóru svæði, rís um 10 m yfir umhverfið. Á hólnum
eru gamlar rústir, sem menn hefur greint á um hvers kyns væru. Hafa sumir
talið þær bæjarrústir en aðrir telja að bærinn hafi verið austar á sandinum. Í
örnefnalýsingu Sigurjóns Þ. Egilssonar...stendur: “Sjóbúðir voru á hólnum.
Síðasta búðin þar var notuð fram yfir 1890. Sér enn fyrir rústum þriggja búða
og eru nöfn á tveim þeirra týnd. Sú þriðja sem stóð austan við hólinn hét
Gunnarsbúð.” Skráð í svæðisskipulagi Flóans
5. Fljótshólahjáleiga. Skráð eyðibýli í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns, II. bindi, bls. 5
6. Traustholtshólmur. Skráð eyðibýli í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns, II. bindi, bls. 5
7. Traustholtssel. Skráð eyðibýli í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns, II. bindi, bls. 6.
8. Grafhóll - Sandhóll. Skráð eyðibýli í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns, II. bindi, bls. 7-8.
9. Ragnheiðarstaðahjáleigur, tvær. Skráð eyðibýli í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns, II. bindi, bls. 10-11. Sjá lið 3.
1
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10. Strimpa. Skráð hjáleiga frá Loftstöðum í Jarðabók Árna Magnússonar og
Páls Vídalíns, II. bindi, bls. 13.
11. Litlakot. Skráð eyðibýli frá Snóksnesi (Skógsnesi) í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns, II. bindi, bls.15.
12. Heljarstaðir. Skráð eyðibýli frá Snóksnesi (Skógsnesi) í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns, II. bindi, bls.15.
13. Gullvöllur. Skráð eyðibýli frá Snóksnesi (Skógsnesi) í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns, II. bindi, bls.15.
14. Holugerði. Skráð eyðibýli frá Vorsabæ í Jarðabók Árna Magnússonar og
Páls Vídalíns, II. bindi, bls.21.
15. Glömbók. Skráð eyðibýli frá Vorsabæ í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns, II. bindi, bls.21.
16. Viðbjóður. Skráð eyðibýli, tómthús, frá Efri-Gegnishólum í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns, II. bindi, bls.29.
17. Kisa. Skráð eyðibýli, hjáleiga, frá Syðri-Gegnishólum í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns, II. bindi, bls.29.
18. Brandshús. Hjáleiga, frá Gaulverjabæ í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns, II. bindi, bls.34.
19. Garðhús. Hjáleiga, frá Gaulverjabæ í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns, II. bindi, bls.34.
20. Harðhaus eða Geirakot. Hjáleiga, frá Gaulverjabæ í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns, II. bindi, bls.35.
21. Vaðlakot. Hjáleiga, frá Gaulverjabæ í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns, II. bindi, bls.35-36.
22. Bæjarsel. Eyðibýli, sel, frá Gaulverjabæ í Jarðabók Árna Magnússonar og
Páls Vídalíns, II. bindi, bls.36.
23. Gata. Útjörð frá Gaulverjabæ, líkt og Haugur og Hellur, í máldag frá 1331.1
24. Haugur. Eyðibýli (fór í eyði 1976), skráð lögbýli í Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns, II. bindi, bls.36-37.
25. Sléttaból. Eyðibýli frá Vestri-Loftsstaðalandi,búið þar tímabundið í byrjun 20.
aldarinnar, sjá Vigfús Einarsson í Sunnlenskum byggðum, bls. 114.
26. Klöpp eða Klapparhóll. Eyðibýli, austan við mót vegar 305 og 33, byggð
lagðist af í byrjun 20. aldarinnar, sjá Vigfús Einarsson í Sunnlenskum
byggðum, bls. 114.
27. Litlibær. Eyðibýli frá Hrútsstöðum, “þurrabúð”, byggður á seinni hluta 19.
aldar, sjá Vigfús Einarsson í Sunnlenskum byggðum, bls. 114.
28. Oddstóft. Eyðibýli frá Hamri, byggt fram á 20.öldina, sjá Vigfús Einarsson í
Sunnlenskum byggðum, bls. 115.
29. Hamarstóft. Eyðibýli frá Hamri, byggt um tíma í byrjun 20.aldar, sjá Vigfús
Einarsson í Sunnlenskum byggðum, bls. 115.
30. Timburhólar. Eyðibýli skammt frá Sviðugörðum (munnmæli segja
kirkjustaður til forna), sjá Bjarni Harðarson (2001), bls. 108.
31. Rútsstaðahverfi. Nokkur eyðibýli (Norðurkot, Suðurkot, Brenna ofl.), sjá í
Sunnlenskum byggðum II, bls. 153 og Bjarni Harðarson bls. 108-109.
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B. Manngerðir hellar
1. Arnarhóll. Hellar þrír manngjörvir; eru tveir rjett fyrir norðaustan bæjarhúsin,
en hinn þriðji er vestur frá bænum í svo-nefndum Harðhaus, bungu í túninu.
Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927. Friðlýst skv.
þjóðminjalögum. [Einn stendur, leifar af öðrum og þriðji horfinn, bls. 91-94 í
ÁH/GJG/HG]
2. Efri-Gegnishóll. Hellar þrír manngjörvir; er einn heyhellir mikill fyrir austan
bæ, í túninu, annar er fjárhellir mikill í nátthaga fyrir austan túnið; hinn þriðji er
nú að miklu leyti hruninn; hann er fyrir vestan nátthagann, sunnan við götuna
til bæjar. Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927. Friðlýst
skv. þjóðminjalögum. [Þriðji hellirinn er horfinn með öllu, bls. 89 í
ÁH/GJG/HG]
3. Gegnishólapartur. Hellir forn, manngerður, fyrir norðan bæinn, í túninu. Skjal
undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927. Friðlýst skv.
þjóðminjalögum
4. Haugur. Hellar þrír manngjörvir; er einn norðvestanvert við bæjarhúsin,
heyhellir; annar er austur á túninu, í hól í hinu svonefnda Norðurtúni; var sá
fjárhellir; hinn þriðji er fyrir sunnan hann í hól í Austurtúninu og er fjárhellir.
Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927. Friðlýst skv.
þjóðminjalögum. [Heyhellir, Gimbrahellir og Draugahellir, bls. 94 í
ÁH/GJG/HG].
5. Hellahjáleiga [Vestrihellur]. Hellar tveir, fjárhellar, í hól suðaustur frá bænum.
Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927. Friðlýst skv.
þjóðminjalögum. [Annar horfinn, bls. 102 í ÁH/GJG/HG].
6. Hellar [Eystrihellur]. Hellir manngerður, suðvestur frá bænum, í túninu. Skjal
undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927. Friðlýst skv.
þjóðminjalögum.
7. Hólshús. [Syðri-Gegnishólar] Hellir manngerður; notaður nú að nokkru leyti til
að geyma í jarðepli. Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927.
Friðlýst skv. þjóðminjalögum. [Ekki getið í ÁH/GJG/HG?].
Aðrir hellar skráður í bókinni Manngerðir hellar á Íslandi (1991) eftir Árna Hjartarson,
Guðmundur J. Guðmundsson og Hallgerði Gísladóttur (ÁH/GJG/HG, bls. 84-102):
8. Seljatunga. Einn lítill hellir (bls. 85)
9. Efri-Gegnishólar. Fjórði hellirinn á jörðinni, nefnist Búrhellir (bls. 89)
10. Syðri-Gegnishólar. Einn hellir (bls. 91). Sjá lið 7?
11. Arnarhóll. Göngin, jarðgöng (bls. 93-94)
12. Vaðlakot. Tvær hellisleifar (bls. 94)
13. Eystrihellur. Tvær hellisleifar (bls. 101)
14. Vestrihellur. Tvær hellisleifar (bls. 102)
15. Munnmæli um hellakerfi milli Vestrihellna og EystriHellna (bls. 99)
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C. Áveitumannvirki, túngarðar og aðrar minjar um landbúnað
Fjallað er um Flóaáveituna og áveituna á Miklavatnsmýri í ritgerð Vigfúsar
Einarssonar í Sunnlenskum byggðum II, bls. 100-105 og í ritgerð eftir Ingólf
Þorsteinsson í Suðra III (1975), bls. 172-190.

D. Samgöngumannvirki
1. “Kolsgarður. (Vill.-Gaul.) Forn garður sem hefur verið hlaðinn úr torfi og er
talinn frá 10. öld. Liggur frá Kolsholti í Villingaholtshreppi að
Ragnheiðarstöðum í Gaulverjabæjarhreppi. Út frá honum eru afleggjarar.
Samkvæmt þjóðsögunni á Kolur í Kolsholti að hafa hlaðið garð einn mikinn
sem nefnist Kolsgarður, því ekki þótti honum sæma að hitta Ragnheiði á
Ragnheiðarstöðum aurugur og blautur, en til hennar gerði Kolur sér tíðförult.
Enn sér sums staðar vel móta fyrir Kolsgarði.” Skráð í svæðisskipulagi Flóans
2. Selpartur. Aðal ferjustaður eftir 1700 og fram undir aldamót 1900. Sjá Helgi
Þorláksson, Gamlar götur og goðavald, bls. 47.
3. Fljótshólar. Ferjustaður. Notaður á seinni hluta 17. aldar. Sjá Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns, II. bindi, bls. 5
4. Arnórsvarða. Sjá bls. 93 í Sunnlenskum byggðum.
5. Þjóðleiðir fornar. Sjá bls. 54 í svæðisskipulagi Flóans og Sunnlenskar
byggðir, bls. 116-117. Um sveitarfélagið liggja þrjár megin þjóðleiðir,
Partavegur, Ásavegur og leið sem lá um miðbik sveitarinnar frá Egilstaðaferju í
Villingaholtshreppi að þjóðleiðinni með ströndinni. Partavegur þjónaði bæjum
meðfram Þjórsá og ströndinni og ferðalöngum sem notuðu ferjustaðina við
Þjórsá (Sandhólaferju (í Villingaholtshreppi), Selpartsferju og Fljótshólaferju
meðan hún var við lýði) á leið sinni til verslunar á Eyrarbakka. Ásavegur tengdi
þjóðleiðir í uppsveitum við þjóðleiðina með ströndinni sem lá að
verslunarstaðnum á Eyrarbakka (og Stokkseyri um tíma). Á þeirri leið er
mikilvægur áningarstaðum, að Hólavöllum (í Árborg). Partavegur og leiðin um
miðbik sveitarinnar fylgja nokkuð vel núverandi vegum (nr. 305 og nr. 308) og
undirstrikar það e.t.v. hversu lítið byggðamynstrið hefur breyst í aldanna rás.

E. Sjávarnytjar
Fjallað er ítarlega um sjávarnytjar í Gaulverjabæjarhreppi í ritgerð eftir Pál
Guðmundsson, “Saga útgerðarinnar á Loftsstaðasandi”, í Suðra II (1970), bls. 316352.
1. “Loftstaðir, útgerðarminjar...Frá Loftsstaðahól og vestur að Tunguós (vestur
undir Baugsstaði) er mikið af útgerðarminjum, sem smám saman eru að hverfa
fyrir tímans tönn. Þarna var Loftsstaðasandslending upp af Loftsstaðasundi
töluvert vestan við Loftsstaðahól (7-800 m). Við Tunguós var einnig lending.
Við báðar lendingarnar voru sundmerki og leiðarmerki, t.d. varða úr grjóti með
tré upp úr, sem hét “Varða” (fyrir ofan Loftsstaðasund)”. Skráð í
svæðisskipulagi Flóans, sjá lýsingu bls.
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F. Álagablettir og þjóðsagnastaðir
Yfirlit yfir álagabletti og þjóðsagnastaði má finna í nýlegri bók Bjarna Harðarsonar:
Landið, Fólkið og Þjóðtrúin. Árnessýsla, (bls. 99-115/kort bls. 120). Eftirfarandi yfirlit
er unnið úr því riti. Þar má finna nánari tilvísanir í heimildir, s.s. örnefnaskrár:
1. Gothenborgardraugur (Leirubakkadraugur) í Traustholtshólma (bls. 99)
2. Hulduhóll í túni í Króki (bls. 99)
3. Lágin í Arabæ – “þurrkblettur”(bls. 99)
4. Draugur í hlöðu í Króki (bls.99-100)
5. Draugagengi á Fljótshólum (bls. 100)
6. Strýta við Fornu-Ragnheiðarstaði – álagablettur (bls. 100-101)
7. Sænautakyn á Loftsstöðum (bls. 101)
8. Lærleggir á Loftsstöðum (bls. 101-103)
9. Hauskúpa í Tungu (bls. 102)
10. Varða á Loftsstaðhól hlaðin af Galdra-Ögmundi (bls. 102)
11. Strokkhóll á Eystri-Loftsstöðum (hulduhóll) (bls. 103)
12. Loftshóll á Eystri-Loftsstöðum (bls. 103)
13. Orrustuhóll á Eystri-Loftsstöðum (bls. 103)
14. Álfabyggðir í hrauninu við Gaulverjabæ (bls. 103)
15. Drumbhóll, álagahóll í túninu í Gaulverjabæ (bls. 103)
16. Haugshóll eða Gerðishóll frá Haugi, álagahóll (bls.104)
17. Dæl við bæinn Gerðar sem ekki má slá (bls. 104)
18. Loftshaugur eða Loftsleiði í Gaulverjabæ, hugsanlega Drumbhóll (bls.
105)
19. “Lúðugjá” í landi Galtastaða (bls. 105)
20. Huldufólkssteinn í landi Hamars (bls. 105)
21. Gullvöllur á mörkum Hamars og Gafls í Villingaholtshreppi (bls. 106)
22. Hjónagjá í landi Hamars (bls. 106)
23. Stóru-Kot, hóll austan við Hamarshjáleigu, þar sem áður stóðu
Heljarstaðir – álagablettur (bls.106-107)
24. Hamarsgrjót, milli Hamars og Hamarshjáleigu – hulduhóll, álagblettur
(bls. 107)
25. Göng úr helli í Efri-Gegnishólum sem lágu norður í Hestfjall (sjá bls. 107 –
sjá einnig bls. 85-86 í ÁH/GJG/HG (1991))
26. Ketilhóll við Sviðugarða – álagablettur (bls. 108)
27. Timburhólar skammt frá Sviðugörðum, lögðust í eyði vegna galdra og
reimleika (bls. 108)
28. Lambhóll og Karlshóll, álagahólar í heimatúni Rútsstaða (bls. 108)
29. Kringlótta tjörn, botnlaus tjörn skammt vestan Rútsstaða (bls. 108)
30. Stórhóll og Rugghóll við heimreiðina að Rútsstöðum, álfahólar (bls. 108109)
31. Strokkhóll, nyrst í landi Rútsstaðahverfisins (bls. 109)
32. Rútshellir, þar sem Rútur er talinn heygður, í landi Meðalholta (bls. 109)

G. Aðrar minjar
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Menningarminjar í Gaulverjabæjarhreppi – skráning fornleifa, álagabletta og
örnefna:
Friðlýstar fornleifar samkvæmt þjóðminjalögum eru á 10 stöðum í
Gaulverjabæjarhreppi (formleg friðun samkvæmt eldri lögum/samkvæmt nýrri lögum
eru allar minjar eldri en 100 ára sjálfkrafa friðhelgar)2, sjá bls. 49-50. Árið 1981 var
unnin könnun á vegum Þjóðminjasafns um ástand friðlýstra fornleifa í landinu. Þar
kemur fram að ástand þeirra er æði misjafnt eða þær jafnvel horfnar með öllu, enda í
mörgum tilvikum langt um liðið síðan staðið var að friðlýsingu þeirra.3 Friðlýsing
fornleifanna fór fram fyrir meira en 70 árum og ekki ólíklegt að hróflað hafi verið við
einhverjum þeirra síðan þá?.4 Sjö af þessum tíu fornleifum eru hellar, flestir
manngerðir. Ítarleg umfjöllun er um hella í Gaulverjabæjarhreppi í Manngerðir hellar
á Íslandi (1991) eftir Árna Hjartarson, Guðmundur J. Guðmundsson og Hallgerði
Gísladóttur (bls. 84-102),
Á Örnefnastofnun er að finnar skrár yfir örnefni fyrir allnokkrar bújarðir og unnin
hafa verið kort fyrir sumar jarðirnar5. Sjá einnig örnefnaskráningu Sigurjóns Þ.
Egilssonar frá 1968.6
Í spurningakönnun á meðal landeigenda í ágúst 2002 kemur fram að
menningarminjar finnist á eftirfarandi jörðum: Dalbæ, Eystri-Hellum, Lækjarbakka,
Loftstöðum eystri, Tungu og Vorsabæ III.

2

Sjá Fornleifaskrá Þjóðminjasafns frá 1990.
Sjá Ágúst Georg Ólafsson: “Könnun um friðlýstar fornleifar”, Ljóri 5. árg. 1. tbl. 1984
4 Kanna þarf gögn Þjóðminjasafns úr könnuninni frá 1981 um ástand friðlýstra fornleifa. Fornleifum að
Gegnishólum, rústir Timburhóls og túngarður, var jafnað út fyrir slysni með jarðýtu árið 1976
5 Fyrir Vorsabæjartorfuna, Vestri-Loftstaði og Hólmasel. Samtal við Svavar Sigmundsson 31. júlí 2002.
6 Af öðrum heimildum um sögu byggðar í Gaulverjabæjarhreppi má nefna: Vigfús Einarsson,
"Gaulverjabæjarhreppur", Sunnlenskar byggðir, bls. 86-168; Páll Guðmundsson, “Saga útgerðarinnar í
Loftsstaðasandi”, Suðri II, 1970; Ingólfur Þorsteinsson, “Flóaáveitan”, Suðri III, 1975; Jakob Árnason 1840 í Sýsluog sóknalýsingum; Jarðabók Árna Magnússon & Páls Vídalíns. Annað bindi, 1921, bls. 3-39.
3
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Menningaminjar skv. skráningu heimaaðila
(minjar sem fram komu í viðtölum skipulagsráðgjafa og landeigenda)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Álfakirkja í landi Rútsstaða (M1)
“Sauðhúsatóft” gömul tóft frá sauðahúsum frá Vorsabæ í landi
Vorsabæjarhóls (M2)
“Glaumbær” gætu verið gömul bæjarhús í landi Vorsabæjarhjáleigu (M3)
“Kisa” gömul þurrabúð i landi Syðri-Gegnishóla (M4)
“Torfholt” tóftir (M5)
“Brunnhóll” vatnsbrunnur (M6)
“Sel” rústir af beitarhúsi / bæjarseli í landi Gaulverjabæjar (M7)
“Heljarstaðir (Stórukot)” gamalt býli / álagablettur í landi Hamarshjáleigu
(M8)
Álagablettur (M9)
Siglingamerki og bátalægi (M10)
Verbúð og saltgeymsla í landi Tungu (M11)
Útgerðarminjar í landi Vestri-Loftsstaða (M12)
“Músastaðir” Kotrústir í landi Ragnheiðarstaða (M13)
“Sauðaborgir” hringhlaðnar tættur í landi Króks (M14)
“Kolsgarður” hlaðinn garður (M15)
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VIÐAUKI III: Kynningarfundir, fundargerðir

AÐALSKIPULAG GAULVERJABÆJARHREPPS 2003– 2015
Íbúafundur í Félagslundi, 19 febrúar 2004
Með skipulags- og byggingarlögum (lög nr. 73/1997 m.s.br.) hefur eftirlit
með skipulagi og framkvæmdum í strjálbýli verið hert. Samkvæmt
lögunum ber öllum sveitarstjórnum að gera aðalskipulag er nær til alls
lands innan marka sveitarfélagsins. Í aðalskipulagi sveitarfélags kemur
m.a. fram stefna sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og
veitukerfi, umhverfismál og þróun byggðar til næstu 12 ára.
Hlutverk aðalskipulags er að stuðla að hagkvæmri þróun byggðar,
skynsamlegri notkun lands og auðlinda og fella byggð sem best að sínu
náttúrulega umhverfi. Annað megin hlutverk aðalskipulags er að koma í
veg fyrir hagsmunaárekstra og tryggja að allar framkvæmdir séu
samkvæmt fyrirfram gerðri áætlun.
Vinnuferlið
Í aðalskipulagi Gaulverjabæjarhrepps 2003-2015 er horft til alls lands
innan marka sveitarfélagsins. Markmið með aðalskipulaginu er að
samræma
áætlanir
og
áform
um
landbúnað,
skógrækt,
sumarhúsabyggð, íbúðarbyggð, uppbyggingu ferðaþjónustu, náttúru- og
minjavernd og uppbyggingu þjónustukjarna.
Undirbúningur að gerð aðalskipulags fyrir Gaulverjabæjarhrepps hófst
árið 2002. Vinnsla kortagrunna og almenn gagnaöflun hófst vorið 2002. Í
ágúst 2002 var sent út kynningarbréf ásamt spurningakönnun til allra
landeigenda í sveitarfélaginu. Þar var leitað eftir upplýsingum um áform
landeigenda varðandi landnotkun og áform um uppbyggingu.
Spurningakönnuninni var fylgt eftir með heimsóknum til landeigenda,
einnig þeirra sem ekki svöruðu í upphaflegri könnun. Hafa nú vel flestir
landeigendur verið heimsóttir. Á grundvelli þessarar gagna- og
upplýsingaöflunar hafa verið unnin þemakort sem sýna landnotkun og
áform um landnýtingu og mótuð hafa verið fyrstu drög að stefnumörkun í
einstökum málaflokkum. Fyrstu drög að stefnumörkun og landnotkun
voru kynnt og rædd í sveitarstjórn í júlí 2003 og á nýjan leik í janúar
2004.
Tilgangur þessa fundar er að kynna stöðu vinnunnar, varpa fram
fyrstu hugmyndum að stefnumörkun og kalla eftir ábendingum og
athugasemdum landeigenda. Að loknum þessum fundi verður
gengið frá formlegri tillögu að aðalskipulagi sem kynnt verður á
öðrum íbúafundi og send til umsagnar hjá opinberum aðilum.

________________________________________
MILLI FJALLS OG FJÖRU - skipulagsráðgjöf

Fyrstu hugmyndir að stefnumörkun (sýnishorn)

Í aðalskipulaginu er mótuð stefna í fjölmörgum málaflokkum, s.s. fyrir landbúnaðarsvæði,
frístundabyggð, náttúruverndarsvæði og um efnistöku. Hér að neðan eru sett fram drög að
stefnumörkun fyrir landbúnaðarsvæði, sem er lang mikilvægasta landnotkunin í
Gaulverjabæjarhreppi og settur fram listi yfir svæði með verndargildi:
¾ “Landbúnaðarsvæði ná yfir allt land jarða eða lögbýla, sbr. ákvæði jarðalaga og
ábúðarlaga um land sem nýtt er til landbúnaðar. Á landbúnaðarsvæðum skal fyrst og
fremst gera ráð fyrir byggingum og starfsemi sem tengist búrekstri á jörðinni.” ( gr.
4.14.1 í skipulagsreglugerð nr. 400/1998)
¾ Gaulverjabæjarhreppur er landbúnaðarhérað og er allt land bújarða skilgreint sem
landbúnaðarsvæði nema þar sem önnur landnotkun hefur verið ákveðin.
¾ Nýting landbúnaðarsvæða sem merkt eru sem náttúruminjasvæði, hverfisverndar- eða
vatnsverndarsvæði geta verið háð vissum takmörkunum og strangara eftirliti.
¾ Nytjaskógrækt er almennt leyfileg á landbúnaðarsvæðum en getur verið háð vissum
skilyrðum á svæðum sem einnig eru merkt sem verndarsvæði. Landeigendur skulu
kynna sveitarstjórn áform sín um nytjaskógrækt áður en hún hefst. Áform um ræktun
skjólbelta sem liggja nærri vegum skal ennfremur tilkynna til sveitarstjórnar og
Vegagerðar.
¾ Uppgræðsla lands á landbúnaðarsvæðum er framkvæmdaleyfisskyld ef um
umfangsmikil áform er að ræða (sbr. 27. gr. skipulags- og byggingarlaga).
¾ “Áburðargeymslur og gripahús, þar með talin loðdýrabú, alifuglabú, og svínabú mega
aldrei standa nær vatnsbóli en 100 metra og ætíð svo að land halli frá vatnsbóli og ekki
sé hætta á mengun grunnvatns, sbr. ákvæði reglugerðar um neysluvatn.”
¾ Takmörkuð veitinga- og gistiþjónusta og minjagripaverslun er leyfileg á
landbúnaðarsvæðum, ef um aukabúgrein er að ræða.
¾ Minniháttar fiskeldi er leyfilegt á landbúnaðarsvæðum, að uppfylltum viðeigandi
skilyrðum laga og reglugerða um starfsleyfi. Meiriháttar fiskeldi skal fara fram á
svæðum sem skilgreind eru sem iðnaðarsvæði.
¾ Leyfilegt skal að byggja allt að þrjú íbúðarhús á hverri bújörð, þar sem aðstæður leyfa,
sem ekki eru tengd búrekstri. Ef áform eru um byggingu fleiri en þriggja húsa skal
skilgreina svæðið sem íbúðarsvæði. Leitast skal við að staðsetja ný hús í nálægð við
bæjarhlöð jarðanna og nýta sömu afleggjara frá þjóðvegi.
Eftirtalin svæði í Gaulverjabæjarhreppi eru talin hafa verndargildi:
1. Bæjarvatn ( skv. náttúruminjaskrá og svæðisskipulagi Flóans 2011)
2. Loftstaðasandur (“Fjaran og skerjagarðurinn frá Ölfusá austur að Loftsstöðum”, skv.
náttúruverndaráætlun Umhverfisstofnunar og svæðisskipulagi Flóans 2011)
3. Tjarnir við Hamar og Sviðugarða (skv. svæðisskipulagi Flóans 2011)
4. Krákuvatn, Krákumýri og Rauðavatn. (skv. svæðisskipulagi Flóans 2011)
5. Mýrar norðan og austan Miklavatns-Kleppsvatn. (skv. svæðisskipulagi Flóans 2011)
6. Traustholtshólmi. Hólmar og eyjar í ánum (skv. svæðisskipulagi Flóans 2011)
7. Þjórsárós-Fljótshólar (skv. svæðisskipulagi Flóans 2011)
8. Gegnishólar (skv. svæðisskipulagi Flóans 2011)
9. Friðlýstar fornleifar á 10 bújörðum auk fjölmargra annarra menningarminja

Haraldur Sigurðsson skipulagsfræðingur SÍ, sagnfræðingur, halli.s@centrum.is, 691-0421
Oddur Hermannsson, landslagsarkitekt, FÍLA, Landform ehf., oddur@landform.is, 482-4090
________________________________________
MILLI FJALLS OG FJÖRU - skipulagsráðgjöf

Borgarafundur 19. feb. 2004
Mæting: 25 manns auk 3 skipulagsráðgjafa.
Oddviti

Skipar Má Ólafsson frá Dalbæ fundarstjóra.

Már

Fundarstjóri kynnir dagskrá.

Valdimar

Síðustu verk síðustu sveitarstjórnar var að ráða ráðgjafa til
verksins. 3 fundir með sveitarstjórn verið haldnir síðan vinna hófst.
Aðalskipulagsgerð, tækifæri til að hafa áhrif á nánasta umhverfi.
Hreppurinn keypti 2001, af ríki, lóðir skóla og Brandhúsalóðir (sjá
þéttbýlisuppdrátt).
Nálægð við atvinnutækifæri sem hjálpa til að halda sveit í byggð.

Haraldur

Fjallar um almenna gagnaöflun.

Oddur

Ítrekar að landeigendur komi fram með ítrustu skipulagsáform, því
fylgir ekki framkvæmdaskylda.
3 lóðir af 7 byggðar við Brandshús, alls eru 7 lóðir skipulagðar.
Nægir þetta svæði sem þéttbýlissvæði?
Breyttar forsendur, skólinn á förum.
Er þörf á svo stóru svæði fyrir þjónustu?
Er svæði undir Kirkjugarð nógu stórt?
Vinna frekar að stefnumörkun, leggja fyrir sveitarstjórn í mars 2004.
Samráð og umsögn lögboðinna umsagnaraðila.
2. borgarafundur.
Formleg auglýsing júní 2004.
Bæjavatn, gróður farinn úr vatninu! (á náttúruminjaskrá).

Opnað fyrir fyrirspurnir og umræðu.
Þormóður
Landbrot við Fljótshóla, þarf ekki að koma fram í skip.uppdr. ef
Fljótshólum byggja á mannvirki sem hindra landbrot? (bláa línan úr
svæðisskipulagi).
Spurning hvort kalla megi landbrotið Náttúruvá.
Oddur

Skýrir út frá þemakorti og svæðisskipulagi.

Valdimar

Spurning hvort Landsvirkjun komi inn í kostnaðinn. (til fordæmi um
það).

Oddur

Vandmeðfarið, vörn á einum stað getur valdið rofi á öðrum.
Varpar fram umræðu um nýja vegtengingu. 1946 byrjað að ýta upp
fyrir þennan veg.

Sig. Guðm.

Þessi vegpartur settur neðar í forgangsröð því aðrir vegir voru í
brýnni þörf fyrir vegbætur.

Oddur

Reiðvegur, þarf að sjá í samhengi við aukna hrossarækt og
reiðmennsku. Ath. Kerruhross!
Taka upp umræðu í samb. við fornar leiðir.
rætt um gamlar leiðir.
Eignarkort.

Sig. Guðm.

Ath. landamerki.

Geir
Ágústsson

Spurt um ítrustu kröfur ef skipt er um landeigendur. Skipulag
breytilegt

Már Ólafss. Hvetur fólk til að rýna í loftmyndir og koma ábendingum til leiðar.
Landamerki ónákvæm.
Kaffihlé.
Haraldur

Ítrekar reglur um íbúðarhús á bújörðum.

Oddur

Veltir upp spurn. um hitaveitu, að það sé ekki endilega fjarlægur
draumur að það finnist heitt vatn.

Margrét

Sveitabyggð. Er æskilegt að sveitin verði þéttbýl?

Oddur

Félagslundur, Hlutverk.

Sig. Guðm.

Forsendur geta breyst. Starfsemin óbreytt, mannlífið breytist
vonandi ekki.
Tjaldsvæði, staðsetning þess. Golfvöllur. Ferðaþjónusta.

Skip.ráðgj.

Hvetja íbúa til að koma á framfæri ábendingum til ráðgjafa.
Ráðgjafar fara af fundi.

Borgarafundur 26.okt. 2004
Mæting: 28 manns auk 3 skipulagsráðgjafa.

Oddviti

Býður fólk velkomið og kynnir aðalskipulagsvinnuna og ráðgjafa

Svanhildur

Fer yfir skilgreiningu á aðalskipulagi, kynnir skipulagstillögu og fer í
gegnum helstu málaflokka skipulagsins.

Haraldur

Kynnir reglur sem gilda á landbúnaðarsvæðum,
frístundahúsasvæðum og hverfisverndarsvæðum. Kynnir næstu
skref (lokaskref) í skipulagsvinnunni.

Oddviti tekur til máls og opnar fyrir fyrirspurnir og almenna umræðu
Már

Bendir á rangt örnefni við Bæjarvatn, Haugstaðalæk eigi ekki við
um skurðinn.

Ástráður

Bendir á vandamál sem byggingar- og skipulagsnefndin stendur oft
frammi fyrir, þar sem sumarbústaðaeigendur vilja gera hús sín að
heilsárshúsi, en vegna þess að landið sé skilgreint sem
frístundahúsasvæði sé það ekki hægt.

Oddur

Bendir á leiðir til þess að breyta skipulagi, með t.d.
grenndarkynningu, en það sé ekki hægt að blanda saman íbúðarog frístundabyggð svo auðveldlega.

Ástráður

Leggur til að öll óútkljáð landamerkjamál verði leyst um leið og
skipulagsvinna sé unnin, það sé heimild fyrir því í
skipulagsreglugerð. Bendir einnig á að athafnasvæði í landi EystriHellna sé etv. ofaukið.

Oddur

Bendir á að sú vinna sem farið hefur fram við skráningu
landamerkja sé leiðbeinandi, en ekki verði hægt að nota þemakort
um jarðamörk til þess að útkljá deilur, heldur sé kortið til þess fallið
að gefa yfirlit yfir stærð, lögun og eignarhald jarða.

Elvar Ingi

Spyr hvaða þýðingu það raunverulega hafi að setja hverfisvernd á
svæði eins og tjarnirnar við Hamar

Oddur

Bendir á að hverfisvernd sé stjórntæki sveitarstjórnar og skuli í
fremstu lög vera framfylgt með samþykki landeigenda.

Minnir á uppdrætti sem hanga á vegg og hvetur fólk til þess að rýna
í þá og koma með athugasemdir.
Kaffihlé
Oddur
Þormóður

Varnargarðar í Þjórsá – á að gera ráð fyrir þeim lengra niður með
ánni?
Telur að varnargarður megi ná niður að tanganum á móts við
Skúmeyrar.
Bendir einnig á að hólminn Skúmeyrar séu sameiginlegt óskipt land
Fljótshólabæjanna.

Helgi

Efnistaka í landi Ragnheiðarstaða sýnd vitlaust á korti, er fyrir
neðan vegslóða og niðri í fjöru. Náman er “sjálfbær”, Atlandshafið
sér um að fylla hana á ný. Hitaveita, ekki hægt að segja til um
hvaðan heitt vatn komi.

Svanhildur

ítrekar að dreifikerfi hitaveitu sé einungis sýnt á þemakorti, en verði
ekki á sjálfum aðalskipulagsuppdrættinum.

Guðmundur Bendir á að landskiki sem keyptur var úr óskipta landinu við
Miklaholtsmýri sé með röngum lit á jarðakorti, hann tilheyri Arabæ.
Það eru 7 eigendur að óskipta landinu.
Elvar Ingi

Bendir á að raflínur sem sýndar eruá veitukorti hafi breyst, rétt að
kalla eftir nýjum raflagnagrunni.

Oddur

Á hverfisverndarsvæðum er ræktun bönnuð, þarf að athuga
samræmi við landgræðslusvæði á Loftstaðasandinum.

Ráðgjafar fara af fundi

VIÐAUKI IV: Athugasemdir - afgreiðsla

Aðalskipulagið var auglýst samkvæmt 18 gr. skipulags- og byggingarlaga á
tímabilinu 11. febrúar 2005 til 10. mars 2005 og frestur til að gera
athugasemdir rann út 24. mars 2005.
Engar athugasemdir bárust við tillöguna.
Tillagan var endanlega samþykkt af sveitarstjórn Gaulverjabæjarhrepps 31.
maí 2005.

Nr. 854

16. september 2005

AUGLÝSING
um staðfestingu á aðalskipulagi Gaulverjabæjarhrepps 2003-2015.
Samkvæmt 19. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 hefur ráðherra þann 16.
september 2005 staðfest aðalskipulag Gaulverjabæjarhrepps 2003-2015.
Uppdrættir og greinargerð hafa hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla
fyrir um. Sveitarstjórn Gaulverjabæjarhrepps hefur samþykkt aðalskipulagsáætlunina og
Skipulagsstofnun afgreitt hana til staðfestingar.
Aðalskipulagið öðlast þegar gildi.
Umhverfisráðuneytinu, 16. september 2005.
Sigríður Anna Þórðardóttir.
Ingibjörg Halldórsdóttir.

