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INNGANGUR:
Aðalskipulag Þingborgar tók gildi 12. okt. 1992 og var það fyrsta
aðalskipulagið í Hraungerðishreppi. Það gilti af svæðinu í kringum Þingborg
og gerði ráð fyrir stofnanasvæði við Þingborgarskóla og íbúðabyggð suður af
því. Þar í kring var svo gert ráð fyrir opnum svæðum.
Undirbúningur að gerð aðalskipulags fyrir allan Hraungerðishrepp hófst árið
2000. Snemma ársins 2000 lögðu ráðgjafar fram tillögu að verk- og
kostnaðaráætlun og var gert ráð fyrir að vinna verkið í þremur áföngum. Á
grundvelli þeirrar áætlunar var gerður samningur um verkið.
Töluverð röskun hefur átt sér stað frá upphaflegri verk- og tímaáætlun.
Ástæður þess eru meðal annars að jarðskjálftar á Suðurlandi síðla í júní árið
2000 seinkuðu því að skipulagsferlið færi af stað og má segja að
heildarskipulagið hafi dregist um næstum eitt ár vegna þeirra. Sömuleiðis
seinkaði vinnunni vegna flóða í Hvítá árið 2001. Vinna að gagnaöflun og
vinnslu kortagrunna á stafrænt form hófst því ekki að ráði fyrr en á
útmánuðum ársins 2001. Í apríl 2001 var sent út kynningarbréf til allra
landeigenda, sem innihélt spurningar varðandi áform um uppbyggingu, viðhorf
til verndunar og fleira. Þokkaleg svörun fékkst úr þessari könnun. Niðurstöður
könnunarinnar (sjá Viðauki II) voru grundvöllur heimsókna til landeigenda og
frekari upplýsingaöflunar um áform þeirra.
Vegna jarðskjálftanna sumarið 2000 var kallað á jarðfræðilega úttekt og
mat á jarðgrunni í hreppnum. Jafnframt var beðið um sérstakt álit á mikilvægi
vatnsverndar innan hreppsins (sjá Viðauka I)
Áætluð lega þjóðvegar 1 í aðalskipulagi Selfoss hefur kallað á
umfangsmikla skoðun samgöngumála á því svæði þar sem vegurinn er
fyrirhugaður í Hraungerðishreppi. Nálægðin við Selfoss hefur ennfremur kallað
á náið samstarf um landnýtingu á sveitarfélagmörkum sem og hugmyndir
Hraungerðishrepps um stækkun þéttbýlisins í landi Laugardæla.
Í svæðisskipulagi í Flóa 2011 voru sett fram umfangsmikil
verndarsjónarmið. Í aðalskipulagsgerðinni hefur þótt ástæða til að endurskoða
þessa áætlun og færa sterkari rök fyrir verndun votlendis- og
fuglaverndunarsvæða. Af þeim sökum var kallað eftir sérstöku áliti líf- og
fuglafræðings um málið (sjá Viðauka I).
Á fundi sveitarstjórnar í lok ágúst 2002 voru kynnt og rædd fyrstu drög að
aðalskipulagi Hraungerðishrepps, þar sem m.a. höfðu verið færð inn áform
margra landeigenda. Á íbúafundi í Þingborg þann 9. október 2002 voru
endurbætt drög að aðalskipulaginu kynnt (sjá Viðauka III).
Aðalskipulagstillagan (2. drög) var til umræðu í sveitarstjórn þann 30.
október og 27. nóvember 2002. Eftir frekari lagfæringar var tillaga að
aðalskipulagi Hraungerðishrepps 2003-2015 kynnt á öðrum íbúafundi þann
12. desember (sjá Viðauka III). Aðalskipulagstillagan var send til umsagnar
hjá eftirfarandi opinberum aðilum: Umhverfisstofnun (Náttúruvernd ríkisins),
Fornleifavernd
ríkisins,
Landbúnaðarráðuneytinu,
Heilbrigðiseftirliti
Suðurlands, Vegagerðinni auk Skipulagsstofnunar. Umsagnir hafa borist frá
öllum þessum aðilum (sjá Viðauka IV).
Tillagan var send
nágrannasveitarfélögunum
(Árborg,
Skeiðaog
Gnúpverjahreppur,
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Villingaholtshreppur og Gaulverjabæjarhreppur) til kynningar í október 2003
og liggja þær umsagnir fyrir. Sveitarfélagið Árborg svaraði með fyrirspurnum
dags. 13.01.2004 og var þeim svarað með bréfi dags. 3. 02. 2004.
Sveitarstjórn Hraungerðishrepps samþykkti að óska eftir heimild til auglýsingar
á aðalskipulaginu á fundi sínum þann 24. sept. 2003 og var sú ósk sett fram í
bréfi til Skipulagsstofnuna dags. 24. okt. 2003.
Aðalskipulagið var auglýst samkvæmt 18 gr. skipulags- og byggingarlaga á
tímabilinu 11. febrúar til 10. mars 2004 og frestur til að gera athugasemdir var
til 24. mars 2004. Alls bárust athugasemdir frá 8 aðilum, auk nokkurra
óformlegra ábendinga og ahugasemda (sjá Viðauka IV). Á fundi
sveitarstjórnar þann 16. maí 2004 var samþykkt afgreiðsla á
athugasemdunum (sjá Viðauka IV) og samsvarandi breytingar á tillögunni. Á
fundinum var jafnframt samþykkt að senda Skipulagsstofnun aðalskipulagið til
skoðunar og óska eftir staðfestingu umhverfisráðherra á aðalskipulaginu
samkvæmt 19. gr. skipulags- og byggingarlaga.
Eftir skoðun
Skipulagsstofnunar síðla sumars 2004 (sjá Viðauka IV), lá fyrir að athuga
þyrfti nánar kosti um nýja legu þjóðvegar nr. 1 um Ölfusá (sjá Viðauka V) auk
þess sem gera þyrfti nánari grein fyrir þéttbýlismyndun í landi Laugardæla og
þeim umhverfisáhrifum sem sú uppbygging gæti haft í för með sér. Á fundi
sveitarstjórnar Hraungerðishrepps þann 30. nóv. 2005 voru loks lögð fram
endurbætt skipulagsgögn og samþykkti sveitarstjórn á nýjan leik að óska eftir
staðfestingu umhverfisráðherra á aðalskipulaginu.
Með bréfi dags. 26. janúar 2006 lýsir Skipulagsstofnun því yfir að það muni
taka aðalskipulagið fyrir að nýju og afgreiða það til staðfestingar
umhverfisráðhera skv. 19. gr. skipulags- og byggingarlaga að lagfærðum
athugasemdum sem fram koma í bréfinu og nú er búið að verða við.
Í greinargerðinni er gerð grein fyrir aðalskipulagi Hraungerðishrepps 20032015. 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. Þemakort eru til skýringar og þau atriði sem þar koma
fram og eru til staðfestingar eru einnig sett fram á skipulagsuppdrætti.
Auk lýsinga á svæðum er sett fram stefnumörkun í einstökum málaflokkum
sem tengjast viðkomandi landnotkun. Stefna sveitarfélagsins í einstökum
málaflokkum er hluti af aðalskipulagi Hraungerðishrepps 2003-2015 og skal
lögð til grundvallar við gerð deiliskipulags og framkvæmdaáætlana og við
ákvörðunartöku í sveitarfélaginu.
Með gildistöku aðalskipulags er fellt úr gildi aðalskipulag Þingborgar frá
árinu 1992.
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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 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 m.s.br. 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). Óheimilt er að veita leyfi til
framkvæmda sem lög nr. 106/2000 ná til, hefja framkvæmdir eða staðfesta
skipulagsáætlanir samkvæmt skipulags- og 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 m.s.br.) 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 Hraungerðishrepps 2003-2015 gerir ráð fyrir eftirfarandi
framkvæmdum sem heyrir undir 5. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum (nr.
106/2000) og er sjálfkrafa matsskyld eða eru tilkynningaskyldar skv. 6. gr. (sjá
Viðauki II í lögum) vegna hugsanlegrar matsskyldu:
1) Breytt lega Suðurlandsvegar, þjóðvegar nr. 1, yfir Ölfusá og um land
Laugardæla, samkvæmt 5. gr. laganna.
2) Nýr vegur milli tengivegar nr. 303 (Brúnastaðir) og nr. 304 (Oddgeirshóla),
tilkynningaskyld framkvæmd skv. 6. gr. laganna,Viðauka II, 10.c.
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ÁGRIP AÐALSKIPULAGSINS 2003-2015
Helstu stefnuatriði:
Megin markmið aðalskipulagsins eru að styrkja Hraungerðishrepp sem
ákjósanlegt svæði til búsetu og atvinnuuppbyggingar, jafnframt því að stuðla
að skynsamlegri landnotkun á svæðinu. Í aðalskipulaginu er horft til möguleika
svæðisins sem búsetusvæði í næsta nágrenni við höfuðborgarsvæðið og í
jaðri Árborgarsvæðisins. Hér að neðan eru settar fram fyrstu hugmyndir um
stefnuatriði í helstu málaflokkum:
Landbúnaðarsvæði:
1) Hraungerðishreppur er landbúnaðarsvæði og er allt land bújarða að jafnaði
skilgreint sem landbúnaðarsvæði nema þar sem önnur landnotkun hefur
verið ákveðin.
2) Nytjaskógrækt er leyfileg á öllum landbúnaðarsvæðum en getur verið háð
vissum takmörkunum á verndarsvæðum. Tilkynna skal sveitarstjórn öll
áform um nytjaskógrækt. Skjólbeltarækt, meðfram vegum, skal leggja fram
til umsagnar hjá Vegagerð. Æskileg lágmarksfjarlægð er 50 m.
3) Veitinga- og gistiþjónusta og minjagripaverslun er leyfileg á
landbúnaðarsvæðum ef um aukabúgrein er að ræða. Tilgreina þarf í
deiliskipulagi hvaða starfsemi er fyrirhuguð og umfang hennar.
4) Leyfilegt er að byggja allt að þrjú íbúðarhús á bújörð, sem ekki eru tengd
búrekstri, án þess að skilgreina þurfi svæðið sem sérstakt íbúðarsvæði.
Sumarhúsasvæði:
1. Litið er jákvæðum augum á uppbyggingu sumarhúsahverfa en gæta verður
þess að sumarhúsabyggðin fari vel í umhverfinu.
2. Sumarhúsabyggð skal rísa sem mest á samfelldum svæðum innan hverrar
jarðar og við deiliskipulagningu verði leitast við að samnýta helstu
þjónustukerfi. Deiliskipulag stakra eða örfárra sumarbústaða innan
skilgreindra sumarhúsavæða verður að jafnaði ekki samþykkt.
3. Á stærri sumarhúsasvæðum sem enn eru að mestu óbyggð, skal leggja
fram heildarskipulag svæðisins þó aðeins sé verið að deiliskipuleggja hluta
svæðisins. Í heildarskipulaginu skal koma fram vega- og veitukerfi,
göngustígar og útivistarsvæði og áfangaskipting síðari uppbyggingar. Gera
skal ráð fyrir að 1/4 landsins verði opið svæði til almennrar útivistar.
4. Við deiliskipulag sumarhúsasvæða verði tekið tillit til þekktra flóðasvæða
5. Stærðir sumarhúsalóða skulu að jafnaði vera á bilinu 0,5 til 1,0 ha
Hverfisverndarsvæði - vatnsverndarsvæði:
1. Laugardælavatn, Ósabotnar og aðliggjandi votlendi
2. Tjarnir við Bitru
3. Brúnastaðanes
4. Mýrar vestan Miklholts
5. Föxur - landslagsheild
6. Eyjar og hólmar í Hvítá og Ölfusá
7. Hvítárbakkar frá Langholtseyjum vestur að beygju á Hvítá.
8. Oddgeirshólar
9. Jarðsprungur austan við Bitru
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10. Vatnsverndasvæði í landi Hjálmholts og Bitru.
Helstu samgöngubætur:
1. Bygging varanlegs vegar milli Oddgeirshóla og Langholts.
2. Ný vegtening milli Oddgeirshóla og Brúnastaða.
3. Ný lega þjóðvegar nr. 1 um land Laugardæla.
Þingborg:
Þingborg er skilgreind sem þjónustumiðstöð sveitarinnar. Þar er gert ráð fyrir
íbúðarhverfi, lóðum fyrir helstu þjónustustofnanir, verslunar- og þjónustulóð
auk útivistarsvæða. Hugsanleg stækkun svæðisins er til vesturs. Á
séruppdrætti fyrir svæðið (mkv. 1:10.000) er einnig gerð grein fyrir
athafnasvæði í Heiðargerði norðan þjóðvegar, sem hefur stækkunarmöguleika
til norðurs.
Laugardælur:
Vegna nálægðar við þéttbýli í Árborg er eðlilegt að hugað sé að hugsanlegri
þéttbýlismyndun í landi Laugardæla, ekki síst í ljósi hugsanlegra breytinga á
legu þjóðvegar nr. 1 yfir Ölfusá. Gerð er grein fyrir landnotkun í landi
Laugardæla (suðurhluta þess) á séruppdrætti (mkv. 1:10.000).
Náttúruvá – flóðahætta og jarðskjálftar:
Í aðalskipulaginu er hugað að náttúruvá vegna jarðskjálfta og flóðahættu. Í
aðalskipulaginu eru sett fram sérstök ákvæði um undirbúning skipulags og
staðarval bygginga, þ.m.t. sumarhúsa, vegna jarðskjálftahættu og hættu á
flóðum frá Hvítá.
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SAMRÆMI VIÐ SVÆÐISSKIPULAG Í FLÓA 2011
Aðalskipulag Hraungerðishrepps 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 svæðisskipulagsins1
varðandi landnotkun innan Hraungerðishrepps. Aðalskipulagið er unnið í
stærri mælikvarða (1:30.000) en svæðisskipulagið (1:50.000) en tekur í megin
atriðum á sömu málaflokkum og svæðisskipulagið. Stefnumörkunin er því í
mörgum tilvikum ítarlegra en sett er fram í svæðisskipulaginu og hefur verið
kallað eftir sérfræðiáliti um ákveðna málaflokka. 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 Hraungerðishrepps ekki kalla á
formlega breytingu svæðisskipulagsins.

Aðalskipulag Þingborgar frá 1992
Við gildistöku Aðalskipulags Hraungerðishrepps 2003-2015 mun Aðalskipulag
Þingborgar 1989-2009 falla úr gildi.
Að stórum hluta er hið nýja aðalskipulag í samræmi við það eldra hvað varðar
stofnana- og útivistarsvæði en íbúasvæði sunnan við það hefur verið stækkað.
Eins er nú bætt við atvinnusvæðinu norðan þjóðvegar þar sem
Kjötmjölsverksmiðjan stendur og nokkrar aðrar iðnaðarlóðir.
Aðalskipulag Þingborgar var unnið samkvæmt eldri skipulagslögum og
reglugerð og hlaut lögformlegt gildi umhverfisráðherra 12. október 1992.

1 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:
Hraungerðishreppur er í Flóa, flatlendi sem liggur milli tveggja meginfljóta á
Suðurlandi, Hvítár-Ölfusár og Þjórsár. Aðliggjandi sveitarfélög eru Skeiða- og
Gnúpverjahreppur í norðri, Villingaholtshreppur í austri og suðri og Árborg í
vestri. Handan Hvítár-Ölfusár í norðri og vestri eru Grímsnes- og
Grafningshreppur og Ölfushreppur. Land innan marka Hraungerðishrepps er
alls um 108 km2 en sveitarfélagið á afrétt á hálendinu sem er innan
stjórnsýslumarka
Skeiðaog
Gnúpverjahrepps,
Flóaog
Skeiðamannaafréttur.2
Hraungerðishreppur er flatlendur og grösugur en á nokkrum stöðum austan
til eru ásar og lág holt með sundum inn á milli. Að stærstum hluta hvílir landið
á Þjórsárhrauni sem rann fyrir 8 til 10 þúsund árum, sem er orðið að þykkum
karga. Hraunið er óvíða sýnilegt í dag og er jarðvegur víða 1 til 3 metrar að
þykkt. Nyrst í sveitinni, við mörk Hraungerðis-, Skeiða og Villingaholtshrepps,
liggur Merkurhraun þar sem Þjórsárhraunið hefur náð að hrannast upp. Eldri
jarðalagstafli, Hreppamyndunin um 2,5-1,6 milljón ára gömul,3 gægist uppúr á
nokkrum stöðum og myndar holt og ása, t.d. í Miklholti og Oddgeirshólum,
sem eru áberandi í landslaginu.
Í Hraungerðishreppi eru nokkur móbergsholt. Utan þeirra spannar
flatlendið öll stig frá mýrarsvæðum yfir í þurrlendi, þar sem grunnt er á
hraunið. Helstu mýrarsvæði eru annars vegar Sortinn og þaðan vestur undir
Ölfusá og hins vegar mýrarsvæðin í suðurhluta hreppsins, sem eru beint
framhald af Breiðumýrinni, ofan Stokkseyrar og Eyrarbakka. Þar fyrir utan eru
nokkur smærri t.d. Föxur.
Helstu þurrlendissvæði utan holtanna eru Merkurhraun (Hjálmholtshraun)
ásamt Brúnastaðaflötum, Hólaheiði og svo Hraungerðisheiði.
Sjaldnast eru skörp skil milli mýrlendisins og heiðlendisins, heldur er mikið af
ýmiskonar millilandi oft með grjót- og leirflögum á þurrum hraunrimum en
raklendum lægðum á milli.
Í dag eru heildstæð votlendissvæði norður af Laugardælum, mýrar
umhverfis Laugardælavatn og norðan þess, og í Brúnastaðanesi.4
Flóaáveitan, einn stærsta framkvæmd í landinu á fyrri hluta 20. aldar, hafði
mikil áhrif á landhætti í Hraungerðishreppi eins og í öðrum sveitarfélögum í
Flóanum. Flóaáveitan var gerð að mestu leyti á tímabilinu 1922 til 1927, en
það ár var vatni fyrst hleypt á skurðina, en áveitan var endanlega tekin í
gagnið 1931. Inntaksmannvirkið er innan Hraungerðishreppi í Sandskörðum
við Hvítá skammt austan Brúnastaða. Aðalskuður Flóaáveitunnar liggur þaðan
þvert um sveitina að Hróarholtslæk við Skeggjastaði. Skurðakerfið í heild, á
öllu svæðinu, var um 300 km að lengd, að mestu handgrafið, yfir 500 km af
flóðgörðum voru hlaðnir af bændum í sveitunum og alls voru byggðar um 200
brýr yfir skurðina. 5 Hætt var að veita vatni um áveitulöndin í kringum 1970 en
vatni er enn veitt um megin skurðakerfið.
2 Ágúst Þorvaldsson: "Hraungerðishreppur", Sunnlenskar byggðir,

bls. 414-436.

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

4 Samvinnunefnd um Svæðisskipulag í Flóa: Svæðisskipulag í Flóa 2011, Fjarhitun hf. 1992, sjá bls. 43-45.
5 Ingólfur Þorsteinsson: “Flóaáveitan”, Suðri III, 1975.
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Hraungerðishreppur eru landbúnaðarhérað þar sem mjólkurframleiðsla og
nautgriparækt eru ríkjandi búgreinar. Um 90% íbúanna búa á býlum þar sem
búskapur er stundaður. Á síðustu áratugum hefur myndast lítill kjarni við
skóla- og samkomuhúsið í Þingborg. Þar hefur verið skipulagt íbúðarsvæði.
Íbúum Hraungerðishrepps hefur farið nokkuð fækkandi á undanförnum
áratugum. Íbúar sveitarfélagsins voru 199 árið 2002 og hafði þá orðið veruleg
fjölgun frá árinu 2001 þegar íbúarnir voru 178. Árið 1901 bjuggu 376 manns í
Hraungerðishreppi.
Árið 1709 voru 24 lögbýli í Hraungerðishreppi og 26 hjáleigur, sumar þeirra
í eyði.6 Árið 2001 voru um 40 býli í búrekstri í Hraungerðishreppi en alls voru
um 50 býli í ábúð í sveitarfélaginu það ár.7
Sumarhús hafa risið á allnokkrum bæjum og eru hátt í 30 bústaðir skráðir
samkvæmt fasteignaskrá sveitarfélagsins árið 2001.
Hraungerðishreppur eru í góðum samgöngum við nágrannabyggðarlögin
og höfuðborgarsvæðið. Frá Þingborg til Reykjavíkur eru um 66 km um og til
Selfoss um 9 km.

6 Árni Magnússon & Páll Vídalín: Jarðabók. Annað bindi. (1921), bls.117-149.
7Fasteignamat ríkisins: Fasteignaskrá 2001; þá eru iðnaðarbýli meðtalinn og önnur nýbýli án búskapar.
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Framtíðarsýn:
Við gerð aðalskipulagsins er nauðsynlegt að skapa grundvöll að almennri
umræðu um framtíð sveitarinnar. Forsenda þess er að greina þá
vaxtarmöguleika sem byggðin hefur og setja fram á skilmerkilegan hátt.
Vaxtarmöguleikar byggðar í Hraungerðishreppi felast einkum í eftirfarandi:
A. Eflingu landbúnaðar. Hefðbundinn landbúnaður, einkum kúabúskapur
hefur eflst á nýjan leik á undanförnum árum eftir töluverðan samdrátt á
seinni hluta 9. áratugar og byrjun 10. áratugarins. Veðursæld, frjósamur
jarðvegur, ákjósanlegir staðhættir og nálægð við þéttbýli skapar skilyrði
fyrir öflugan landbúnað á svæðinu.
B. Bættum samgöngum við höfuðborgarsvæðið. Hraungerðishreppur er nú
innan “klukkustundar radíusar “ frá höfuðborgarsvæðinu. Með ennfrekari
samgöngubótum skapast enn betri skilyrði til uppbyggingar á svæðinu.
C. Framboð íbúðarsvæða í ákjósanlegu umhverfi Framboð íbúðarlóða í
friðsælu umhverfi þar sem í boði er samfélagsleg þjónusta, getur stuðlað
að íbúafjölgun. Það getur gerst án þess að atvinnutækifærum fjölgi
tiltakanlega innan sveitarinnar því Hraungerðishrepur eru hluti af
atvinnusvæði Árborgar og jafnvel höfuðborgarsvæðisins.
D. Uppbyggingu ferðaþjónustu. Til að nýta tækifæri sem felast í aukinni
umferð ferðamanna og auknum tíma fólks til orlofsdvalar þarf að skapa
aðstöðu fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu við þjóðveginn, t.d. í Þingborg.
E. Verndun sérkenna svæðisins. Sérkenni svæðisins felast einkum í
búsetulandslaginu, þ.m.t. mannvirki Flóaáveitunnar, sem skapast hefur í
gegnum aldirnar á sléttlendinu og ásunum milli meginfljótanna og þeirri
umgjörð sem nálæg fjöll skapa.
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Almenn markmið:
1) Að íbúum Hraungerðishrepps verði tryggð góð lífsskilyrði.
2) Að íbúafjölgun verði í sveitarfélaginu á skipulagstímabilinu og gott
atvinnustig haldist.
3) Að Þingborg og Laugardælur verði skilgreind sem þéttbýli sveitarfélagsins
og að uppbygging íbúðar- og atvinnusvæða, að undanskyldum landbúnaði
og ferðaþjónustu, verði að mestu bundin við þau.
4) Að í Þingborg verði tryggt framboð íbúðarlóða í ákjósanlegu umhverfi, allt
skipulagstímabilið (sjá 2. og 17. kafla).
5) Að sköpuð verði frekari skilyrði fyrir atvinnuuppbygging við Þingborg, s.s.
fyrir léttari iðnað og handverk, lítil einstaklingsfyrirtæki og fyrirtæki í
ferðaþjónustu.
6) Að í Laugardælum verði gert ráð fyrir þróun þéttbýlissvæða (sjá 2. og 18.
kafla).
7) Að við skipulag íbúðarlóða og staðsetningu bygginga almennt verði þess
gætt að undirlag hafi verið rannsakað gaumgæfilega m.t.t. áhrifa í
jarðskjálftum (sjá 16. kafla); kortleggja þarf nánar sprungusvæði sem liggja
um sveitina.
8) Að stuðlað verði að áframhaldandi góðum skilyrðum í hefðbundnum
landbúnaði, t.d. með aukinni skjólbeltagerð.
9) Að ræktun nytjaskóga haldist í hendur við uppbyggingu hefðbundins
landbúnaðar, verndun náttúruauðlinda á svæðinu og eflingu svæðisins
sem orlofsdvalarstaðar og ferðamannasvæðis.
10) Að uppbygging sumarhúsa verði að mestu bundin við sumarhúsahverfi
(þyrpingu 5 bústaða eða fleiri).
11) Að unnið verði að uppbyggingu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu í samvinnu
við ferðaþjónustuaðila.
12) Að unnið verði að því að auka afþreyingarmöguleika ferðafólks og
orlofsdvalargesta á svæðinu.
13) Að stuðlað verði að verndun helstu náttúrufyrirbæra og menningarminja í
sveitarfélaginu en jafnframt verði fólki gert kleift að njóta þessara
verðmæta. Þeim menningarminjum sem felast í áveitu- og
framræslumannvirkjum verði haldið á lofti
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2. ÍBÚÐARSVÆÐI OG 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”
2.Hlutfall íbúa (%) Hraungerðishrepps af heildar
íbúafjölda í austurhluta Flóans 1901-2002

1. Íbúafjöldi í Hraungerðishreppi
og eystri hluta Flóans 1901-2002
Hraungerðishreppur
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Helstu forsendur og hugsanleg þróun í framtíðinni:
Við gerð aðalskipulags þarf að gera sér grein fyrir hugsanlegri íbúaþróun í
framtíðinni. Íbúum Hraungerðishrepps fækkaði nánast stöðugt alla 20. öldina. Það er
einvörðungu á 6. áratugnum sem íbúafjölgun verður. Á allra síðustu árum hefur orðið
íbúafjölgun á nýjan leik.
Hraungerðishreppur var óvenju þéttbýlt landbúnaðarhérað í byrjun síðustu aldar.
Með breyttum búskaparháttum, vélvæðingu og síaukinni framleiðni í landbúnaði og
þéttbýlisþróun þegar líða tók á 20. öldina, breyttust verulega forsendur búsetu í
Hraungerðishreppi. Á allra síðustu árum hefur dregið úr fækkun íbúa og árin 2001 og
2002 fjölgaði íbúum í sveitarfélginu. Í lok árs 2002 voru 199 íbúar í sveitarfélaginu.
Þrátt fyrir íbúaþróun síðustu áratuga er ekki ástæða til ætla að ekki geti orðið veruleg
íbúafjölgun í Hraungerðishreppi framtíðinni. Þvert á móti er rétt að gera ráð fyrir því í
skipulagi að fjölgun verði allnokkur í framtíðinni. Skipulag þéttbýlis við Þingborg gæti
ýtt undir slíka þróun og almennt aukin ásókn fólks til búsetu í sveitum án þess að
hafa landbúnað að aðalstarfi. Uppbygging þéttbýlissvæða í landi Laugardæla myndi
hinsvegar gjörbreyta forsendum íbúaþróunar í sveitarfélaginu.
Faglega unnið skipulag og markviss framkvæmdaáætlun 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 sveitanna í
vaxandi mæli vinnu til Selfoss.8 Þegar horft er til lengri framtíðar er raunhæft að líta á
8 Samanber athugun sem fór fram í tengslum við Svæðisskipulag í Flóa 2011, þar sem kom fram að 30%
mannafla sveitahreppann sóttu vinnu út fyrir sveitina, einkum til Selfoss, sjá bls. 60-62 í greinargerð
svæðisskipulagsins (útgefin 1992).
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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 Þingborg, þegar til lengri tíma er litið. Í þróuðustu
upplýsingasamfélögum erlendis eru vísbendingar um samdrátt í fólksflutningum til
stærri borgarsvæða en aukning í flutningum til smærra þéttbýlis og sveita sem eru
innan seilingar við borgarsvæðin. Hraungerðishreppur 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.
A: 1,0%

B: 3,0%

C: 5,0%

2002
199
199
199
2006
207
224
242
2009
213
245
280
2012
220
267
324
2015
226
292
375
1. tafla. Framreikningar íbúafjöldans í Hraungerðishreppi til ársins 2015.
Meðalfjölgun á ári. Þrír framreikningar.

Ekki er raunhæft að spá fyrir um íbúaþróun í jafn litlu samfélagi og
Hraungerðishreppi, sem jafnframt er hluti af stærra atvinnu- og húsnæðissvæði.
Settir eru þó fram þrír “valkostir” um íbúaþróun:
A. Lágmarksspá (1,0% fjölgun ári): Gert ráð fyrir að íbúafjölgun verði í samræmi við
landsmeðaltal eða ívið meiri. Vöxtur á þéttbýlissvæðunum verður hægur.
B. Miðspá (3,0% fjölgun á ári): Gert er ráð fyrir allnokkurri uppbyggingu á
þéttbýlissvæðunum tveimur á skipulagstímabilinu, þannig að meðalfjölgun á ári
fer langt fram yfir landsmeðaltal. Vegna nálægðar við höfuðborgarsvæðið,
sístækkandi þéttbýlis á Árborgarsvæðinu og m.t.t. íbúaþróunar á Suðurlandi
undanfarin ár9, vaxa líkurnar á verulegri þéttbýlisþróun innan sveitarfélagsins.
C. Hámarksspá (5,0% fjölgun á ári): Veruleg uppbygging hefst á þéttbýlissvæðunum
á skipulagstímabilinu og byggðar verði fleiri en 50 íbúðir í Þingborg og/eða í landi
Laugardæla.
Ekki er raunhæft að áætla nákvæmlega með hvaða hætti íbúafjölgun geti skipst milli
dreifbýlis og þéttbýlis annars vegar og Þingborgar og Laugardæla hinsvegar. Gera
má þó ráð fyrir að ef um verulega íbúafjölgun verður að ræða í sveitarfélaginu, verði
hún á skipulögðum íbúðarsvæðum á umræddum tveimur þéttbýlissvæðum.
Reiknað er með að verulegur hluti íbúafjölgunar í Hraungerðishreppi verði í
Þingborg. Þar eru um 22 hektarar af landi ætlaðir undir þéttbýli og eru þá meðtalin
íbúðarsvæði, þjónustusvæði, verslunarsvæði og opin svæði til sérstakra nota.
Samkvæmt tillögunni eru um 7,5 ha. áætlaðir undir íbúðarsvæði í Þingborg. Hlutfall
íbúðarsvæðis af heildar byggingarlandi er fremur lágt á Þingborgarsvæðinu (34 %).
Ef miðað er við meðal þétta byggð í dreifbýli á Íslandi má reikna með 6-10 íbúðum á
hvern hektara. Íbúar í Þingborg gætu því orðið u.þ.b. 140 talsins (50 íbúðir og 2,8
íbúa/íbúð) þegar landið er fullbyggt og tillit tekið til þess að 35% landsins falli undir
götur, leiksvæði o.þ.h. Það er því ljóst að í Þingborg er byggingarland sem getur
tekið við meiri íbúavexti en gert er ráð fyrir í framreikningum fyrir valkost B um
íbúafjölda næsta áratug.
Land undir íbúðarsvæði næst Laugadælum er um 9 hektarar að stærð. Hér má
gera ráð fyrir aðeins þéttari byggð en í Þingborg eða um 8-12 íbúðum á hvern ha. og
gætu því land þetta rúmað u.þ.b. 250 íbúa (90 íbúðir og 2,8 íbúar/íbúð). Í
9 Hagstofa Íslands: www.hagstofan.is, Hagtölur (2003).
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Laugardælalandi, meðfram Ölfusá, er jafnframt gert ráð fyrir blandaðri landnotkun
íbúðarbyggðar og opins svæðis til sérstakra nota. Gert er ráð fyrir að íbúðarbyggð
geti vaxið á sama svæði og golfvöllurinn í Svarfhóli og hafa forsvarsmenn
golfklúbbsins á Selfossi lýst almennri ánægju sinni með það fyrirkomulag. Samhliða
þessu er gert ráð fyrir að golfvöllurinn geti vaxið til norðurs meðfram Ölfusá, allt að
Laugardælavatni. Landsvæði þetta er alls um 90 ha að stærð og liggur meðfram
Ölfusárbökkum og er því fyrsta flokks byggingarland. Fyrstu hugmyndir að skipulagi
,,golfvallarbyggðar” í Laugardælalandi gera ráð fyrir að röskur fjórðungur af þessu
svæði verði helgaður íbúðarbyggð eða um 23 ha. Með svipuðum forsendum og að
ofan má því áætla að um 200 íbúðir (550 íbúar) kæmust þar fyrir. Ýmislegt bendir þó
til að sú tala sé í hæsta lagi. Í fyrsta lagi er ekki um að ræða samfellt svæði og í öðru
lagi gæti eðli þessarar byggðar, vegna nálægðar við fyrirhugað útivistarsvæði, leitt til
þess að hver íbúðareining og lóðir séu stærri en almennt gerist í þéttbýli. Ekki er
raunhæft að ætla að nema lítill hluti íbúðarsvæðanna í Laugardælum byggist upp á
skipulagstímabilinu.
Hraungerðishreppur
Fjöldi íbúða 2000
Íbúar á íbúð 2000
Íbúar á íbúð 2015
Fjölgun íbúa 2000-2015
Fjölgun íbúða 2000-15
Fjöldi íbúða 2015
Fjölgun íbúða á ári

1,0%
52
19
81
1-2

62
2,8
2,8
3,0%
118
42
104
3

5,0%
201
72
134
5

2. tafla. Fjölgun íbúða í Hraungerðishreppi til ársins 2015 miðað
við íbúaframreikninga.

Gert er ráð fyrir að meðalfjöldi íbúa á íbúð í Hraungerðishreppi verði sá sami árið
2015 og hann var árið 2000 (sjá 2. tafla). Miðað við 3,0% íbúafjölgun á ári í
sveitarfélaginu þarf íbúðum að fjölga um 42 til ársins 2015, eða um 3 íbúðir á ári.
Miðað við 5,0% fjölgun á ári þarf íbúðum að fjölga um rösklega 70 eða 5 á ári að
meðaltali. Miðað er við að flestar íbúðir verði í einbýli.
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Stefna:
1) Þingborg og Laugardælir eru þéttbýlisstaðir sveitarfélagsins þar sem
almenn uppbygging íbúarbyggðar, þjónustu- og athafnasvæða
verður möguleg. Stofnana- og stjórnsýslusvæði verður fyrst og
fremst bundið við Þingborg.
2) Markviss uppbygging þéttbýlis í Þingborg og Laugardælum verði
tryggð með skipulögðum íbúðarsvæðum og atvinnu- og
þjónustusvæðum
3) Gætt verði þess að þéttbýli verði sem samfelldast, m.a. til að tryggja
góða nýtingu lagna- og gatnakerfis og til að skapa ákveðnara
yfirbragð þéttbýlis.
4) Við skipulag íbúðarlóða og staðsetningu íbúða almennt verði þess
gætt að undirlag hafi verið rannsakað gaumgæfilega m.t.t. áhrifa í
jarðskjálftum (sjá nánar 16. kafla)
5) Í landi Laugardæla, næst Selfossi, er gert ráð fyrir uppbyggingu
þéttbýlis sem þróast í samræmi við breytta legu þjóðvegar nr. 1, (sjá
9. kafla).
6) Á bújörðum skal leyfilegt að byggja allt að þrjú íbúðarhús á jörðinni,
sem ekki eru tengd búrekstri, án þess að skilgreina þurfi svæðið sem
íbúðarsvæði (sjá 6. kafla)
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Skilgreining og lýsing svæða:
Skilgreind hafa verið tvö svæði innan sveitarfélagsins
þéttbýlissvæði eða sérstök byggðasvæði. Þau eru:

sem

1. Þingborg (sjá skipulagsuppdrátt í mkv. 1:10.000).
2. Laugardælur (sjá skipulaguppdrátt í mkv. 1:10.000)
Á
skipulagstímabilinu
mun
uppbygging
íbúðarsvæða
og
atvinnustarfsemi að meginhluta fara fram á þéttbýlissvæðinu við
Þingborg og í landi Laugardæla. Hugmyndir eru settar fram um
þéttbýlismyndun í landi Laugardæla og taka þær mið af breyttri legu
þjóðvegar nr. 1 (sjá 9. kafla). Að líkindum mun þróast þar þéttbýli hvort
sem lega þjóðvegar nr. 1 breytist eða ekki vegna nálægðar svæðisins
við þéttbýli Selfoss.
Bygging einstakra íbúðarhúsa án tengsla við búrekstur er heimil á
landbúnaðarsvæðum, sbr. stefnuatriði nr. 8 í kafla 6.
Skilgreind eru rúmgóð íbúðarsvæði í Þingborg og í Laugardælum sem
munu mæta eftirspurn eftir íbúðarlóðum í sveitinni næstu árin og
áratugina (sjá svæði Í1-Í7 í 3. töflu). Á svæðunum er að jafnaði gert ráð
fyrir lágreistri byggð, einkum einbýlishúsa en einnig parhúsa.
Meðalnýtingarhlutfall lóða á svæðinu skal almennt vera á bilinu 0,2 til
0,5.
Á svæði vestan Langholtsvegar (svæði Í7, Haugar-Langirimi, sjá 3. töflu)
er gert ráð fyrir blöndu landbúnaðar og íbúðarbyggðar á smábýlajörðum.
Gera má ráð fyrir að stærðir smábýlanna verði á bilinu 2-6 ha og gætu þá
rúmast á svæðinu í heild 10-30 smábýli. Gert er ráð fyrir að svæðið verði
deiliskipulagt sem heild og þar verður kveðið nánar á um þéttleika
byggðar á svæðinu.
Mat á umhverfisáhrifum þéttbýlismyndunar og íbúðarbyggðar í
Hraungerðishreppi:
Áformuð uppbygging íbúðarsvæða er einkum á ræktuðu og/eða framræstu
landi og hefur því lítil áhrif á ósnortin landsvæði. Almennt er gert ráð fyrir
lágreistri byggð, til að halda áhrifum á ásýnd og landslag í lágmarki.
Íbúðarbyggðin í Þingborg mun rísa í eðlilegu framhaldi þess þéttbýlis sem þar
hefur myndast. Fyrstu áfangar íbúðarbyggðar í landi Laugardæla munu rísa á
landbúnaðarlandi í næsta nágrenni við núverandi bæjarþyrpingu í
Laugardælum. Á framtíðar íbúðarsvæðum í landi Laugardæla, sem munu
fléttast útivistarsvæðum með Ölfusá og við Laugardælavatn (sjá Í4-Í6), þarf
sérstaklega að huga að nálægð við árbakka Ölfusár og vatnsbakka
Laugardælavatns og gæta þess almennt að útivistargildi þessara svæða rýrni
ekki (sjá 4. töflu). Þess verður gætt að grænum beltum (minnst 50 m) verði
haldið opnum meðfram ám og vötnum. Við gerð deiliskipulags fyrir þessi
svæði og svæði Í7, þarf ennfremur að huga sérstaklega að hugsanlegum
náttúru- og menningarminjum. Land til landbúnaðarnota mun vissulega
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skerðast í Laugardælum en mögulegt er að bæta það upp með ræktun á
öðrum svæðum innar í landinu.
Áhrif þéttbýlismyndunar á samfélag í Hraungerðishreppi og Árborg mun fyrst
og fremst ráðast af því hversu hröð uppbyggingin verður. Gera má ráð fyrir að
íbúðarsvæðin í Laugardælum verði nokkuð lengi í uppbyggingu (sbr. 3. tafla)
og þegar þau verða fullbyggð munu þau væntanlega mynda eðlilega og
samræmda heild með þéttbýli Selfoss. Vegna uppbyggingar þjónustu og
grunnkerfa sem íbúðarbyggðin kallar á, verður að hafa gott samráð og
samvinnu við önnur sveitarfélög á svæðinu s.s. sveitarfélagið Árborg og
þjónustufyrirtæki þar sem veita viðkomandi þjónusta og ákvarða hraða
uppbyggingar útfrá þeim samningum sem nást hverju sinni. Sveitarfélögin í
Flóa þ.m.t. Árborg hafa um langt árabil starfað saman á ýmsum sviðum
samfélagsmála. Rekin er sameiginleg Félagsmálanefnd og 8. 9. og 10
bekkingar í Hraungerði sækja skóla á Selfossi. Sú hefð hefur ríkt frá því að
skólarnir voru á forræði ríkisins. Síðan eru sveitarfélögin öll aðilar að
Brunavörnum Árnessýsu, standa saman að Sorpstöð Suðurlands,
Atvinnuþróunarsjóð,
Heilbrigðiseftirliti
Suðulands
og
Skólaskrifstofu
Suðurlands. Þó þéttbýli vaxi í Hraungerðishreppi er engin ástæða til sjá að
þessum málum þurfi að vera öðruvísi háttað enda öll samvinna ætíð byggð á
gagnkvæmu samkomulagi málsaðila.
Sjá að öðru leyti 4. töflu.
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3. tafla. Íbúðarsvæði í aðalskipulagi Hraungerðishrepps 2003-2015 - þéttleiki og uppbyggingartímabil
Tilvísun Heiti svæðis/hverfis
Í1
Í2
Í3
Í4
Í5
Í6
Í7

Þingborg
Laugardælir I
Laugardælir II
Svarfhóll
Skiphóll
Vatnskot
Haugar-Langirimi
Samtals:
Hugsanleg uppbygging 2003-20156)
Eftir 2015

Gerð - landnotkun
Íbúðarsvæði
Íbúðarsvæði
Íbúðarsvæði
4)
Íbúðarsvæði/opið svæði
Íbúðarsvæði/opið svæði4)
Íbúðarsvæði/opið svæði4)
Íbúðarbyggð/landbúnaður5)

Stærð
(ha)
7,5
4,8
4,2
7,5
7,5
7,5
69,0
108,0
31
77

Tímabil
upphaf uppbyggingar

Þéttleiki1) Húsagerðir2)
íbúðir/ha Einbýli Raðbýli Fjölbýli
7,0
x
x
10,0
x
x
10,0
x
x
10,0
x
x
10,0
x
x
10,0
x
x
0,3
x

1) Almennt viðmið um þéttleika, gera má ráð fyrir vikmörkum +/- 20%.
2) Almennt viðmið um húsagerðir.
3) Í deiliskipulagi verður heimilt að víkja frá þessu almenna viðmiði og gera ráð fyrir háreistari byggð á einstökum, þar sem aðstæður leyfa.
4) Gert er ráð fyrir að um 25% heildarsvæðis fari undir íbúðarbyggð og er uppgefin stærð miðuð við það.
5) Gert er ráð fyrir að svæðinu verði skipt upp í misstórar smábýlajarðir, 2-8 ha að stærð að jafnaði, samkvæmt nánari stefnumörkun í deiliskipulagi
6) Hér er gert ráð fyrir að svæði Í1, Í2 og Í3 byggist upp á undan öðrum svæðum og helmingur svæðanna byggist upp á tímabilinu . Miðað er við að 1/3 smábýlasvæðisins verði byggður upp fyrir 2015
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Hæðir
3)
húsa
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

Fjöldi
íbúða
53
48
42
75
75
75
21
388
78
310

4. tafla. Uppbygging íbúðarsvæða - yfirlit yfir mat á umhverfisáhrifum
Á rekstur/fjárfestingar

Útsýni

Þjónustuþætti

Dreifing íbúa/starfa

Yfirbragð byggðar

0

0

0

0

+

+/-

0

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Tekjustofnar

Hljóðvist

0

0

Önnur þjónusta

Umferðaröryggi

0

0

Grunnskóli

Útivistarsvæði

0

0

Leikskóli

Landslag/ásýnd

0

0

Veitukerfi

Loftgæði

0

0

Gatnakerfi

Jarðvegur

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0

0

0

+/-

+/-

0

0

0

0

0

0

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0

0

0

+/-

+/-

0

0

0

0

0

0

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Áhrif á útivist, náttúru- og búsetuminjar
Áhrif á útivist, náttúru- og búsetuminjar
+/- Áhrif á útivist, náttúru- og búsetuminjar
+/- Áhrif á búsetuminjar

+/-

+/-

0

0

0

+/-

+/-

0

0

0

0

0

0

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0

+/-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/+/-

Skýringar:
+ jákvæð áhrif
- neikvæð áhrif
+/- bæði jákvæð og neikvæð
0 óveruleg áhrif

●

Uppbygging almennt jákvæð og ekki þarf að beita verulegum mótvægisaðgerðum eða fara í frekara mat í deiliskipulagi
X Skoða þarf umhverfisáhrif nánar í deiliskipulagi, s.s. vegna áhrifa á náttúruminjar, framboð þjónustu, sjá frekari umfjöllun í texta
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Samantekt

Frekara mat við gerð deiliskipulags

Grunnvatn

landbúnaður/lækjarbakki
landbúnaður
landbúnaður
landbúnaður/útivist/árbakki
landbúnaður/útivist/árbakki
landbúnaður/útivist/vatnsbakki

Mótvægisaðgerðir
Á samfélag/byggð

Leikvellir/útivistarsvæði

Áhrif uppbyggingar:
Á land/náttúru

Búsetuminjar

Þingborg (Í1)
Laugardælir I (Í2)
Laugardælir II (Í3)
Svarfhóll (Í4)
Skiphóll (Í5)
Vatnskot (Í6)
Haugar-Langirimi (Í7)

Einkenni svæðis
Gerð lands - flokkur

Náttúruminjar

Svæði

●
●
●
X
X
X
X
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3. ATVINNU- OG ÞJÓNUSTUSVÆÐI:
Skilgreiningar samkvæmt skipulagsreglugerð (nr. 400/1998):
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”
Verslunar- þjónustusvæði:
“Á verslunar- og þjónustusvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir verslunum og
þjónustustarfsemi sem þjónar viðkomandi hverfi. Þar sem aðstæður leyfa má gera
ráð fyrir íbúðum á verslunar- og þjónustusvæðum, sérstaklega á efri hæðum
bygginga”
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.
Iðnaðarsvæði:
“Á iðnaðarsvæðum skal fyrst og fremst gera ráð fyrir umfangsmikilli iðnaðarstarfsemi
eða starfsemi sem er talin geta haft mengun í för með sér, s.s. verksmiðjum,
virkjunum,
tengivirkjum,
veitustöðvum,
skólpdæluog
hreinsustöðvum,
birgðastöðvum fyrir olíur og móttökustöðvar fyrir úrgang”
Helstu forsendur og hugsanleg þróun í framtíðinni:
Þrátt fyrir allnokkurn samdrátt í landbúnaði á undanförnum áratugum þá er
landbúnaður enn lang mikilvægasta atvinnugrein íbúa Hraungerðishrepps. Raunar
hefur dregið úr samdrætti í landbúnaði á allra síðustu árum (sjá 6. kafla). Árið 1988
voru 55% allra ársverka í landbúnaði en árið 1997 var þetta hlutfall komið niður í
50%. Á sama tímabil vex hlutfall ársverka í þjónustu úr 25% árið 1998 í 34% árið
1997 (sjá Viðauka I).
Það sem hefur einkennt atvinnulíf í Hraungerðishreppi og Flóanum á undanförnum
árum og jafnvel áratugum er tiltölulega hátt hlutfall íbúa sveitanna sem sækja vinnu
út fyrir sveitarfélagið, þá einkum til Selfoss. Fyrir áratug síðan var þetta hlutfall áætlað
um 30% fyrir dreifbýlissvæðin í Flóanum.10 Þetta stafar fyrst og fremst af því að
atvinnustarfsemi í sveitarfélagunum er ekki fjölþætt og búseta á bújörðum án
ástundunar framleiðslulandbúnaðar fer vaxandi.11 Segja má þó að fjölbreytni
atvinnulífsins hafi aukist í Hraungerðishreppi á síðustu árum, m.a. með tilkomu
kjötmjölsverksmiðjunnar í Heiðargerði við Þingborg. Fjölgun atvinnutækifæra innan
sveitarfélagsins þarf þó ekki að þýða að hlutfall þeirra sem sækja vinnu útfyrir
sveitarfélagið lækki, því Hraungerðishreppur er hlut af sístækkandi atvinnusvæði
Árborgar og nágrennis. Bættar samgöngur, tölvusamskipti og sveigjanlegri vinnutími í
10 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.
11 Nefnd “búsetubýli” í svæðisskipulaginu fyrir Flóann.
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framtíðinni munu stækka atvinnusvæðið ennfrekar. Gera má ráð fyrir að ákveðið
jafnvægi hafi náðst í þróun landbúnaðar á svæðinu, þ.e. ársverkum mun ekki fækka
teljandi á næstu árum. Stækkun framleiðslueininga í landbúnaði mun vissulega leiða
til frekari hagræðingar og aukinnar framleiðni en það skapar á móti ný sóknarfæri og
þar með fjölgun starfa í landbúnaði. Ætla má að
vaxtarmöguleikar felist í
ferðaþjónustu, ekki síst á einstökum bújörðum þar sem landkostir og
menningarminjar hafa aðdráttarafl, en þjónusta og verslun tengd ferðaþjónustu ætti í
flestum tilvikum að rúmast innan skilgreindra landbúnaðarsvæða (sjá 6. kafla).
Almenn atvinnuuppbygging á skilgreindum atvinnusvæðum er möguleg við Þingborg
og hugsanlega á landsvæðum næst sveitarfélagamörkum við Árborg.
Búseta í Hraungerðishreppi 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 Hraungerðishrepp að aðlaðandi svæði til að búa á.
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Stefna:
1) Sköpuð verði vaxtarskilyrði fyrir opinbera þjónustu, fyrirtæki á sviði
ferðaþjónustu, léttan iðnað, handverk og lítil fyrirtæki á sviði
sérfræðiþjónustu eða heimilisiðnaðar.
2) Almenn atvinnuuppbygging (s.s. iðnaðar, verkstæði, vörugeymslur,
verslun og þjónusta) verði einkum á skilgreindum svæðum á
þéttbýlissvæðinu við Þingborg; sunnan þjóðvegar við skólann og
félagsheimilið (verslun og þjónusta) og norðan þjóðvegar í
Heiðargerði (athafnastarfsemi).
3) Í Þingborg verði byggð upp opinber þjónusta og félagsstarfsemi fyrir
íbúa sveitarfélagsins.
4) Í landi Laugardæla er gert ráð fyrir að atvinnusvæði geti þróast
meðfram nýrri legu þjóðvegar nr. 1 (sjá 9. kafla).
5) 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 6. kafla)

Skilgreining og lýsing svæða:
Svæði fyrir þjónustustofnanir eru á eftirtöldum svæðum samkvæmt
aðalskipulaginu:
1) Þingborg, skóli, leikskóli, félagsheimili og hreppsskrifstofa (Þ1)
2) Hraungerði, kirkjustaður (Þ2)
3) Laugardælir, kirkjustaður12 (Þ3)
4) Laugardælir, stofnana- eða leikskólalóð (Þ4)
Verslunar- og þjónustusvæði eru á eftirtöldum svæðum samkvæmt
aðalskipulaginu:
1) Þingborg, verslunar- og þjónustustarfsemi í gömlu Þingborg og á
nýrri lóð vestan hússins.
2) Meðfram þjóðvegi nr. 1 (ný lega) í landi Laugardæla – í bland við
athafnastarfsemi (sjá svæði A1-A4 í 5. töflu).
Meðalnýtingarhlutfall lóða á verslunar- og þjónustusvæðum skal
almennt vera á bilinu 0,3 til 0,8. Nýtingarhlutfall einstakra lóða er ákveðið
í deiliskipulagi.
Sjá einnig um ferðaþjónustu á bújörðum13 í kafla 6, stefnuatriði 8.
Athafnasvæði eru á eftirtöldum svæðum samkvæmt aðalskipulaginu:
1) Svæði í Heiðargerði við Þingborg í grennd við svæði Í1 (lóð
kjötmjölsverksmiðjunnar, (sjá svæði A5 í 5. töflu)
2) Svæði í landi Laugardæla við þjóðveg nr. 1, blönduð landnotkun með
verslun- og þjónustu (sjá svæði A1-A4 í 5. töflu).
12 Eldri kirkjustaðir einnig á Oddgeirshólum og Hjálmholti.
13 Samkvæmt spurningakönnun er ferðaþjónustu stunduð eða áformuð á Bitru, Hryggi I og Laugardælum.
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Á þessum svæðum er fyrst og fremst um að ræða léttan iðnað sem ekki
hefur teljandi mengunarhættu í för með sér.
Meðalnýtingarhlutfall lóða á athafnasvæðum skal almennt vera á bilinu
0,3 til 0,8. Nýtingarhlutfall einstakra lóða er ákveðið í deiliskipulagi.
Iðnaðarsvæði eru á eftirtöldum svæðum samkvæmt aðalskipulaginu:
1) Lóð kjötmjölsverksmiðju í Heiðargerði við Þingborg (I1)
2) Hitaveitumannvirki Selfossveitna í Þorleifskoti(I2)
3) Hitaveitudælustöð í landi Oddgeirshóla (I3)
4) Laugar, hitaveitudælustöð14 (I4)
5) Sölvholt, hitaveitudælustöð (I5)
6) Borhola í Ósabotnum í landamörkum Stóra Ármóts og Laugardæla
(I6)
Meðalnýtingarhlutfall lóða á iðnaðarsvæðum skal almennt vera á bilinu
0,3 til 0,8 og nýting svæðanna miðast einkum við núverandi starfsemi.
Nýtingarhlutfall einstakra lóða er ákveðið í deiliskipulagi.
Mat á umhverfisáhrifum uppbyggingar atvinnusvæða:
Áformuð atvinnusvæði eru á svæðum sem eru ræktuð eða framræst og hafa
ekki verndargildi. Atvinnusvæðið í Þingborg er í næsta nágrenni við iðnað sem
þegar er risinn og stendur við þjóðveg nr.1. Áformuð atvinnusvæði í landi
Laugardæla standa við þjóðveg nr. 1 í núverandi legu og eftir færslu til
norðurs, og koma í beinu framhaldi af núverandi atvinnusvæðum á Selfossi.
Svæðin eru vel staðsett samgöngulega og mun uppbygging atvinnustarfsemi
hafa óveruleg áhrif á aðliggjandi byggð. Gert er ráð fyrir að svæðin verði
langan tíma í uppbyggingu (sjá 5. töflu) og munu byggjast upp samhliða
frekari þróun þéttbýlis í Árborg og Hraungerðishreppi.

14 Ekki í notkun.
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5. tafla. Atvinnusvæði í aðalskipulagi Hraungerðishrepps 2003-2015 - möguleg uppbygging og nýting
Tilvísun Heiti svæðis/hverfis

Stærð
(ha)

Landnotkun

Lóðahlutfall

Hlutföll

hlutfall lands undir lóðir

Nýtingarhlutfall

1)

lóðir - meðaltal

Hæðir
húsa2)

Möguleg
uppbygging (m2)

Helstu atvinnusvæði:
A: Svæði sem geta komið til uppbyggingar á fyrri hluta skipulagstímabilsins3)
A3
A5

Laugardælir III- norðan vegar
Heiðargerði - Þingborg

19,5
verslun-þjónusta/athafnasvæði
0,7
athafnasvæði
0,7
5,0
Alls: 24,5
B: Svæði sem geta komið til uppbyggingar á síðari hluta skipulagstímabilsins eða eftir 20154)

0,5
0,4

1-2
1-2

61.250
8.400
69.650

A1
A2
A4

Laugardælir I- sunnan þjóðvegar
Laugardælir II - norðan þjóðvegar
Laugardælir IV - norðan þjóðvegar

0,5
0,5
0,4

1-2
1-2
1-2

35.000
26.950
11.200
151.200

Alls:
Samantekt:
Athafnasvæði
Verslun-þjónusta

10,0
7,7
4,0
51,2

verslun-þjónusta/athafnasvæði
verslun-þjónusta/athafnasvæði
verslun-þjónusta/athafnasvæði

0,7
0,7
0,7

25,6
20,6

Alls: 46,2
1) Almennt viðmið, gera má ráð fyrir vikmörkum +/- 20%
2) Í deiliskipulagi verður heimilt að víkja frá þessu almenna viðmiði og gera ráð fyrir háreistari byggð á einstökum stöðum, þar sem aðstæður leyfa
3) Uppbygging getur hafist á fyrri hluta tímabils en að líkindum mun svæði A3 fullbyggjast á löngum tíma.
4) Gert er ráð fyrir að hugsanleg uppbygging á svæðum A1 og A2 hefjist ekki fyrr en hönnun, skipulagi og mati vegna færslu þjóðvegar nr. 1 er lokið
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MILLI FJALLS OG FJÖRU - Skipulagsráðgjafar
Haraldur Sigurðsson, skipulagsfræðingur SÍ /

Oddur Hermannsson landslagsarkitekt FÍLA / Pétur H. Jónsson skipulagsarkitekt AÍ.
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4. 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 m.s.br. ):
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 á landi eða úr hafsbotni þar sem áætluð efnistaka raskar 50.000 m2 svæði
eða stærra eða er 150.000 m3 eða meiri.” 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 (liður 2a):
“Efnistaka á landi eða úr hafsbotni 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 vegna sömu framkvæmdar og á sama svæði ná samanlagt yfir
25.000 m2.”
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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 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)

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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Efnistaka í Hraungerðishreppi:
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 verk 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 t.d. ákveðið á hvaða svæðum efnistaka skuli ekki leyfð.
Samkvæmt upplýsingum frá landeigendum og öðrum aðilum eru eftirtaldar
efnisnámur í sveitarfélaginu og vænlegir efnistökustaðir (ekki tæmandi listi fyrir
einkanámur:16 1) Miklholtsnáma austan Ölvisholtsvegar, austan í Miklholti; 2) Náma í
landi Ölvisholts, við hlið Miklholtsnámu, 3) Oddgeirshólanáma norðan bæjarins að
Oddgeirshólum (nærri sérkennilegum móbergshólum sem hafa verndargildi sbr.
svæðisskipulag, sjá kafla 12 og 15); 4) Hraungerði, núverandi náma;
5)
Hjálmholtsnáma í Merkurhrauni, þar er í dag tekin hraunkargi – vænleg frekari
efnistaka samkvæmt landeigenda en stangast á við vatnsverndarákvæði
aðalskipulagsins og er stefnt að lokun þessarar námu á skipulagstímabilinu. Hún er
því sýnd á þemauppdrætti en ekki á aðalskipulagsuppdrætti. Lokun námunnar felur í
sér jöfnun á landi og að sögn landeiganda liggur fyrir gamalt loforð Vegagerðarinnar
um að sjá um lokafrágang hennar. Mjög bagalegt má telja að eftir
suðurlandsskjálftana og skemdir á þjóðvegi 1 var malbiksleifum hent í námuna án
samráðs við landeigendur og er mikilvægt að það spilliefni verði fjarlægt úr námunni
sem allra fyrst.
Eftirfarandi námur eru sýndar á þemauppdrætti og ætlaðar til heimanotkunar. Þær
hljóta ekki staðfestingu skv. þessu aðalskipulagi:
6) Litla-Ármót, núverandi náma við bæ á Litla-Ármóti; 7) Langholt, eldri náma17; 8)
Stóra-Ármót, núverandi náma og vænlegir efnistökustaðir; 9) Tún, vænlegur
efnistökustaður; 10) Sölvholt (aflögð náma).

16 Námur 1-3 eru tilgreindar í svæðisskipulagi Flóans 2011.
17 Sjá kort LMÍ 1:50.000 frá 1989.
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Stefna:
Ekki er gert ráð fyrir efnistöku í sveitarfélaginu sem heyrir undir lög um
mat á umhverfisáhrifum (nr. 106/2000), varðandi matsskyldu eða
tilkynningaskyldu. Umfangsminni efnistaka í atvinnuskyni samkvæmt
aðalskipulaginu er leyfð á eftirfarandi stöðum á skipulagstímabilinu.
Gæta verður ákvæða skipulags- og byggingarlaga (gr. 27) og ákvæða
náttúruverndarlaga (sbr. að framan) við veitingu framkvæmdaleyfis:
1. Náma í landi Miklholtshellis, austan til í Miklholti. Vænlegt
efnistökusvæði sunnan í Miklholti.
2. Náma í landi Ölvisholts.
3. Náma í landi Oddgeirshóla en gæta verður þess að ekki verði gengið
á móbergshóla skammt vestan námunnar.
4. Náma í landi Hraungerðis vestan vegar nr. 304.
Ekki er fallist á frekari efnisvinnslu úr hraunnámu í landi Hjálmholts.
Hraunnámur eru að öðru jöfnu óæskilegar, þær verða yfirleitt nokkuð
stórar í yfirborði miðað við efnismagn og þær eru hluti þeirra
landslagsgerða sem forðast ber að raska sbr. 37. gr. náttúruverndarlaga.
Sveitarstjórn óskar því eftir að landeigandi sæki um framkvæmdarleyfi
fyrir námunni skv. 27. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73./1997 og að
sú umsókn verði lögð fram eigi síðar en um mitt ár 2006. Í ljósi þeirra
upplýsinga sem lagðar verða fram með umsókn um framkvæmdaleyfi
hyggst sveitarstjórn meta hvort aðalskipulagi Hraungerðishrepps 20032015 skuli breytt og náman sett inn á aðalskipulag. Ef frekara efnisnám
verður heimilað verður að gæta sérstakrar varúðar vegna hættu á
grunnvatnsmengun. Einnig þarf að huga að áhrifum hennar á ásýnd
Merkurhrauns.
Námur til einkanota eru víðar en ekki er ástæða til að staðfesta þær í
aðalskipulaginu enda ekki framkvæmdaleyfisskyldar (sbr. 3. mgr., gr. 47
í náttúruverndarlögum frá 1999). Staðfest aðalskipulag setur því sem
slíkt ekki hömlur á minniháttar efnistöku til eigin nota en vekur athygli á
almennum lagaákvæðum náttúruverndarlaga (37. og 38 gr., hætta á
röskun náttúruminja og/eða jarðmyndana og vistkerfa, og 6. kafla
laganna) og vatnalaga (nr.15/1923; 7.gr).
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2.mynd - Efnistökusvæði
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MILLI FJALLS OG FJÖRU - Skipulagsráðgjafar
Haraldur Sigurðsson, skipulagsfræðingur SÍ / Oddur Hermannsson landslagsarkitekt FÍLA / Pétur H. Jónsson skipulagsarkitekt AÍ.

AÐALSKIPULAG HRAUNGERÐISHREPPS 2003-2015

5. 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 Hraungerðishreppi:
Byggðasamlag hefur verið myndað meðal nokkurra sveitarfélaga á Suðurlandi um
sorpurðun en það er Sorpstöð Suðurlands sem sér um framkvæmdina.
Hraungerðishreppur er aðila að þessu byggðasamlagi. Það er Sorpstöð Suðurlands
sem sér um framkvæmdina. Allt sorp er urðað við Kirkjuferjuhjáleigu í Ölfushreppi.
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Stefna:
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. Hvatt er til moltugerðar á hverjum bæ.
Sorpgámar fái fasta staðsetningu og við staðarval verði tekið tillit til
aðgengis (sem næst þjóðvegi) og áhrifa á nærliggjandi umhverfi.

Móttökustaður heimilissorps er á einum stað í sveitarfélaginu, við veg
nr. 304, að Langholti. Á öðrum svæðum er pokahirða. Brotajárnsgámur
er á athafnasvæðinu í Heiðargerði. Tekið er við spilliefnum á
Gámastöðinni á Selfossi.
Almennt skal gera ráð fyrir að móttökustaðir sorps verði á athafna- eða
iðnaðarsvæðum en staðsetning móttökugáma fyrir heimilissorp verður
þó einnig heimil á landbúnaðarsvæðum og svæðum fyrir
frístundabyggð.
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6. 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”
Landbúnaður í Hraungerðishreppi – þróun og horfur:
Nokkur samdráttur hefur orðið í landbúnaði í Hraungerðishreppi á undanförnum
árum. Árið 1988 var vægi ársverka í landbúnaði 55% (alls 60 ársverk) af
heildarársverkafjölda en árið 1997 var þetta hlutfall 50% (47 ársverk). Nokkur
samdráttur hefur verið í sauðfjárrækt á undanförnum árum en þó minni en víða
annars staðar. Vægi sauðfjárræktarinnar er nú innan við 10% af stærð bústofnsins.
Samdráttur hefur einnig orðið í kúabúskap á undanförnum árum en hann hefur verið í
nokkru jafnvægi á allra síðustu árum. Hrossabúskapur hefur hinsvegar eflst stöðugt
undanfarin ár (3. tafla).

3. tafla. Landbúnaður í Hraungerðishreppi 1988-2001 - samantekt
Nautgripir
Kýr
Sauðfé
Ær
Ærgildi (ær og kýr)
Hross
Hænsni

1988
1302
552
1624
1341
12381
431
6730

1993
1200
532
1543
1235
11875
562
5690

1998
1289
541
1575
1187
12007
735
6325

2001
1264
534
1577
1259
11939
921
6022

1988-2001
-2,92%
-3,26%
-2,89%
-6,11%
-3,57%
113,69%
-10,52%

Heimild: Forðagæsluskýrslur Bændasamtaka Íslands 1988, 1993, 1998, 2001

Nytjaskógrækt hefur ekki verið stunduð neinum mæli í Hraungerðishreppi hingað til
en nú eru áform uppi um að hefja hana á nokkrum bæjum. Skjólbeltaræktun hefur
verið stunduð á allmörgum bæjum á undanförnum árum og eru að bætast við fleiri
jarðir í þann hóp (sjá 4. töflu)
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.
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Stefna:
1) Hraungerðishreppur 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 náttúruminjasvæði,
hverfisverndar- eða vatnsverndarsvæði geta verið háð vissum
takmörkunum og strangara eftirliti (sjá ákvæði hér að neðan og 12-15.
kafla).
3) Nytjaskógrækt er almennt leyfileg á landbúnaðarsvæðum, að
undanskyldum landbúnaðarsvæðum sem eru skilgreind sem
hverfisverndarsvæði (sjá 15. 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 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 stofn- og tengivegum
skal ennfremur tilkynna til sveitarstjórnar sem leggur slík áform til
umsagnar hjá Vegagerðinni. Æskileg lágmarksfjarlægð er 50 m.
4) Afmörkun svæða fyrir nytjaskógrækt á 5. mynd (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.
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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.
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
iðnðarsvæði.
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 jörðinni, sem
ekki eru tengd búrekstri, án þess að skilgreina þurfi svæðið sem
íbúðarsvæði. 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 á landbúnaðarsvæðum, á
hverri bújörð. Heimilt er einnig að reisa stök veiðihús á
landbúnaðarsvæðum.
10) Tilraunabú Búnaðarsambands Suðurlands á
Nautauppeldisstöð Bændasamtaka Íslands í
skilgreind sem landbúnaðarsvæði.

Stóra-Ármót og
Þorleifskoti eru

4.tafla. Umfang skógræktar í aðalskipulagi Hraungerðishrepps 2003-2015
Jarðir þar sem eingöngu er stunduð skjólbeltarækt eru skáletraðar

Jarðir þar sem er stunduð eða áformuð nytjaskógrækt eru feitletraðar – einnig skjólbelti
Jarðir þar sem stunduð er frístundaskógrækt eru sýndar með venjulegu letri
Stærð (ha)
Trjátegundir
Landgæði/náttúrufar
Jörð:

Arnarstaðakot
Bitra
Halakot
Hallandi
Hraungerði
Laugardælur
Litla-Ármót
Litlu-Reykir
Lækur
Stóra-Ármót
Stóru-Reykir
Tún I
Ölvisholt

Ræktað/framræst land
Ræktað/framræst land

Skjólbelti
Skjólbelti

Ræktað/framræst land
Ræktað/framræst land
Ræktað/framræst land
Ræktað/framræst land
Ræktað/framræst land
Ræktað/framræst land
Ræktað/framræst land
Ræktað/framræst land
Ræktað/framræst land

Skjólbelti
Skjólbelti
(Skjólbelti)
Skjólbelti
(Skjólbelti)

Skjólbelti
(Skjólbelti)

Heimildir: Spurningakönnun meðal landeigenda vorið 2001; Sveitarstjórn nóvember 2002; Skrár Suðurlandsskóga janúar 2003;

Nytjaskógrækt er fyrst og fremst í formi skjólbelta og er nær eingöngu bundin
við ræktað eða framræst land. Áhrif skógræktarinnar verða því aðallega
sjónræn. Skógrækt er ekki heimil á hverfisverndarsvæðum, þó þau séu
skilgreind sem landbúnaðarsvæði.
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3.mynd - Mörk jarða og landskika
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7. SVÆÐI FYRIR FRÍSTUNDABYGGÐ:
Skilgreiningar 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 Hraungerðishreppi – þróun og horfur:
Tiltölulega lítið er um sumarhús og sumarhúsahverfi í Hraungerðishreppi.
Sumarhúsum hefur farið fjölgandi á undanförnum árum og líkur eru á að frekari
uppbygging verði í framtíðinni. Þó verður að hafa 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. Þyrpingar sumarhúsa eru á þremur jörðum í
Hraungerðishreppi í dag18: 1) Halakoti (13 hús auk 5 óbyggðra lóða); 2) Langholt (6
hús auk 3 lóða); 3) Hallandi (5 hús og 1 lóð óbyggð). Stakir bústaðir og óbyggðar
lóðir eru á allnokkrum jörðum til viðbótar, s.s. Bitru, Ölvisholti, Litlu-Reykjum,
Arnarstöðum og Stóra-Ármóti. Heildarfjöldi bústaða er því hátt í 30 talsins. Veiðihús
eru í Langholti og Stóra-Ármóti.
Samkvæmt spurningakönnun sem fór fram meðal landeigenda vorið 2001 er
töluverður áhugi fyrir skipulagningu og uppbyggingu sumarhúsavæða (sjá Viðauka
II). Um 40% landeigenda sem svöruðu spurningakönnuninni lýstu yfir áhuga á að
skipuleggja sumarhúsasvæði á jörð sinni. Alls er gert ráð fyrir sumarhúsasvæðum á
17 jörðum í aðalskipulagi Hraungerðishrepps 2002-2014 (5. tafla).
5.tafla. Sumarhúsasvæði í aðalskipulagi Hraungerðishrepps 2003-2015

Jörð:
Arnarstaðir
Bitra
Flatholt – ýmsir landskikar
Halakot
Hallandi
Hjálmholt
Kersholt – ýmsir landskikar
Krókur
Langholt 1
Langholt 1 – ýmsir landskikar
Langholt 2
Laugardælir
Litla Ármót – ýmsir landskikar
Litla-Ármót
Litlu-Reykir
Miklholtshellir
Oddgeirshólar
Stóra-Ármót
Stóru-Reykir
Ýmsir almennir landskikar
Ölvisholt

Stærð (ha)

Byggingarstig

5
67
1
10
34
85
19
106
6
11
1
9
12
4
4
4
66
1
52
3
78

D
C
C
B
B
D
C
D
B
C
A
D
B
D
C
D
D
D
D
C
C

19

Landgæði/náttúrufar
framræst/mólendi
mólendi/hraun
móbergsholt
framræst/mólendi
engjar/mólendi
hraunlendi/mólendi
móbergsholt
framræst
framræst/mólendi
framræst/mólendi
framræst/mólendi
framræst/mólendi
framræst/mólendi
framræst/mólendi
framræst/mólendi
framræst/mólendi
framræst/mólendi
framræst/mólendi
framræst/mólendi
framræst/mólendi
framræst/tún

18 Samkvæmt Fasteignaskrá 2001.
19 Byggingarstig flokkast eftirfarandi: A: fullbyggt; B: uppbygging langt komin; C: uppbygging hafin; D: óbyggt.
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Miðað við fullbyggð sumarhúsasvæði samkvæmt aðalskipulaginu gæti heildarfjöldi
bústaði í Hraungerðishreppi orðið í kringum 600, þ.m.t. um 30 bústaðir sem þegar
eru byggðir. Hér er miðað við um 450 ha heildarstærð sumarbústaðalanda (5. tafla)
og 0,75 ha lands 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.20 Þar eru m.a. nefnd svæði við Hvítá og Ölfusá og norðausturhluti
Flóasvæðisins, í jaðri Merkurhrauns. Sérstakur fyrirvari er þó gerður við
sumarhúsabyggð á Merkurhraunssvæðinu vegna hættu á grunnvatnsmengun en
svæðið er merkt sem “ríkjandi vatnsvernd”.

20 Sjá Svæðisskipulag í Flóa 2011, sjá bls. 91-92 í greinargerð svæðisskipulagsins (útgefin 1992).
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Stefna:
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 og vatnsverndarsvæði.
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. 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
heildarskipulag alls svæðisins varðandi vega- og veitukerfi,
göngustíga og útivistarsvæði og gera skal grein fyrir áfangaskiptingu
síðari uppbyggingar.
6) Stakir sumarbústaðir sem standa utan sumarhúsasvæða er leyfilegt
að endurbyggja. Leyfilegt er að byggja allt að 3 bústaði á hverri
bújörð án þess að skilgreina þurfi svæði sem frístundabyggð í
aðalskipulagi. Einnig er leyfilegt að byggja stök veiðihús án þess að
skilgreina svæðið sem svæði fyrir frístundabyggð.
7) Í deiliskipulagi skal taka tillit til þekktra flóðasvæða og farvega
vatnsrennslis í flóðum og miða þar við byggingarreglur sem gilda á
lágsvæðum (sjá 16. kafla).
8) Stærðir sumarhúsalóða verði að jafnaði á bilinu 0,5 til 1,0 ha
Afmörkun og lýsing svæða:
Í tillögunni 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 4. mynd). 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.
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Mat á umhverfisáhrifum frístundabyggðar í Hraungerðishreppi:
Erfitt er að meta umhverfisáhrif fyrirhugaðrar sumarhúsabyggðar á þessu stigi,
en í flestum tilvikum eru ný 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; d) aukin bílaumferð; e) aukinn
ferðamannastraumur
og
hugsanleg
uppbygging
þjónustu
við
orlofsdvalargesti.
Svæði fyrir frístundabyggð sem er á fjarsvæði vatnsverndar lúta að öðru
jöfnu strangari kröfum um frágang fráveitu og eins getur heilbrigðisnefnd gefið
út frekari fyrirmæli um takmörkun á umferð á slíkum svæðum.
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4.mynd - Þéttbýli og frístundahúsabyggð
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8. OPIN SVÆÐI TIL SÉRSTAKRA NOTA:
Skilgreiningar 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 í Hraungerðishreppi:
Möguleikar til útivistar eru margvíslegir í Hraungerðishreppi. Vegna nálægðar við
stórt þéttbýli er ekki ólíklegt að litið verði til svæða innan sveitarfélagsins til almennrar
útivistar, s.s. íþróttaiðkunar, hetamennsku, gönguleiða og reiðleiða. Útivistarsvæði
Árborgar teygja sig nú þegar inn í sveitarfélagið, en stærsti hluti golfvallar Golfklúbbs
Selfoss er í landi Laugardæla. Svæði norður með Ölfusá og vestur með Hvítá eru
þau svæði sem hljóta að teljast eftirsóknarverðustu útivistarsvæðin. Huga verður að
tengslum sumarhúsasvæða við útivistarsvæða með gönguleiðum og ennfremur
verður að gera ráð fyrir opnum leiksvæðum innan sumarhúsahverfanna.
Við Þingborg er leiksvæði við skólann, íþróttavöllur og tjaldaðstaða.
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Stefna:
Eftirtalin svæði eru skilgreind sem opin svæði til sérstakra nota í
Hraungerðishreppi. Innan sviga er tilvísun í tákn á korti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Íþróttasvæði í Þingborg (O1)
Tjaldstæði í Þingborg (O2)
Leiksvæði í Þingborg (O3)
Íþróttavöllur/útivistarsvæði Einbúa, í landi Austurkots við
Oddgeirshóla (O4)
Glymskógar á Laugardælavöllum (O5)
Golfvöllur á Laugardælum (O6). Þar er einnig veitingaskáli Golfklúbbs
Selfoss.
Kirkjugarður í Hraungerði (O7)
Kirkjugarður í Laugardælum (O8). Gert er ráð fyrir stækkun
kirkjugarðsins.
Hesthúsasvæði
–
framtíðarsvæði
sunnan
skógræktar
á
Laugardælavöllum (O9)

Sjá einnig séruppdrátt fyrir Þingborg og Laugardælur.
Helstu göngu- og reiðleiðir eru sýndar á 7. mynd og skipulagsuppdrætti.
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5.mynd - Ræktun og opin svæði til sérstakra nota
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9. SAMGÖNGUR:
Skilgreiningar 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 Hraungerðishreppi – þróun og horfur:
Umferð hefur aukist stöðugt á vegum Suðurlands á undanförnum árum. Með
samgöngubótum á einstökum vegum hefur umferðarþungi færst til milli vega.
Almennt má segja að góðar samgöngur séu í Hraungerðishreppi og góð
samgöngutengsl við nærliggjandi byggðarlög. Innan sveitarinnar er þó enn ýmislegt
óunnið í vegabótum. Vegur nr. 304, að Oddgeirshólum og Langholti, þarfnast
endurbóta. Einkum er það tengingin milli Oddgeirshóla og Langholts sem þarfnast
endurbóta. Vegur nr. 303, Ölvisholtsvegur þarfnast einnig endurbóta. Bæirnir
Sölvholt, Glóra og Bár hafa tenging við þjóðveg um veg nr. 33 sem liggur á
sveitarfélagamörkum við Árborg. Þá hefur Lækur tenging um veg nr. 305 sem liggur
að mestu innan Villingaholtshrepps. Umræddar endurbætur á vegunum heyra ekki
undir lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.
6. tafla. Bílaumferð á helstu vegum í og við Hraungerðishrepp (fjöldi bíla á sólarhring)
Sumarumferð
Vetrarumferð
Heilsárumferð
1995
1999
1995
1999
1995
1999
Vegarkaflar
Suðurlandsv. sunnan Laugardælav./vestan
3913
Suðurlandsvegur vestan Skeiðavegar
2794
Gaulverjabæjarvegur v/Suðurlandsveg
339
Villingaholtsvegur v/Suðurlandsveg
182
Heimild: Umferðarbanki, Vegagerðin 2002

3050
246
208

2513
1143
218
115

1436
126

3248
1865
281
150

2194
168

Hugmyndir um nýjar vegtengingar:
Í aðalskipulagsvinnunni voru metnar nokkrar hugmyndir að nýjum vegtengingum í
sveitarfélaginu. Í því sambandi var sérstaklega horft til mögulegrar vegtengingar milli
Oddgeirshóla og Brúnastaða, í beinu framhaldi af núverandi vegi milli Langholts og
Oddgeirshóla. Með slíkri tengingu milli Oddgeirshólavegar og Ölvisholtsvegar
skapaðist stærri hringvegur um sveitina. Þannig myndi vegalengd milli margra bæja
styttast til muna og þjónustubílar (mjólkurbíll, skólabíll, póstur o.s.frv.) og vinnuvélar
ættu greiðari leið um sveitina. Að auki myndi vegtengingin skapa ákveðið
umferðaröryggi sem fælist í mögulegri hjáleið ef þjóðvegurinn rofnar á þessari leið
t.d. vegna náttúruhamfara. Þessu til viðbótar var áhugi á að kanna hvort nýr vegur
gæti með einhverju móti virkað sem flóðvörn gagnvart flóðum í Hvítá.
Skoðaðir voru 8 mögulegar útfærslur á vegarstæðum frá Oddgeirshólum til austurs
og var litið til mögulegra teninga austur um Hjálmholti við þjóðveg nr. 1 og enn austar
með tengingu við Skeiðaveg (sjá 6. mynd). Hugmyndirnar voru kynntar fyrir
hlutaðeigandi landeigendum. Við nánara mat á tillögunum þótti ljóst að vegur frá
Brúnastöðum og að Merkurhrauni væri óraunhæfur kostur miðað við viðhald og
ástand vega sem fyrir eru og þótti mönnum brýnna að bæta þá. Einnig höfðu
heimamenn efasemdir um að nýr vegur sem flóðgarður, norðaustan við Brúnastaði,
væri til bóta og gætu jafnvel orðið til að gera illt verra ef hann brysti. Í umræðunni
kom fram ný hugmynd um vegtengingu aðeins sunnan við svonefndan Efsta skurð. Í
tengslum við þann veg væri hægt að gera lágan flóðvarnargarð í austur og norður
þar sem markmiðið yrði að beina vatnsstreymi frá Brúnastaðanesi aftur út í Hvítá við
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svonefnda Skeljavík. Þessi hugmynd var kynnt landeigendum og á opnum íbúafundi í
Þingborg.
Þeir 8 möguleikar sem skoðaðir voru hafa mismikil áhrif á umhverfið. Tengingar
austur á Skeiðaveg (tillögur 4-6) hefðu veruleg áhrif á náttúruleg svæði, einkum á
Merkurhraun. Eins og kemur fram að framan var fljótlega fallið frá þessum
möguleikum til austurs. Tillögur um teningar milli Brúnastaða og Oddgeirshóla eru
hinsvegar allar á ræktuðu eða framræstu landi og höfðu þannig nokkur áhrif á
landbúnaðarsvæði. Sú tenging sem valin er og lögð er til í aðalskipulaginu liggur á
mörkum bújarða og þannig eru lágmörkuð áhrif vegarstæðisins á landnýtingu
bújarða.
Breytt lega þjóðvegar nr. 1:
Í aðalskipulaginu er gengið útfrá breyttri legu þjóðvegar nr. 1 um Ölfusá og land
Laugardæla, sbr. hugmyndir um legu sem koma fram í gildandi aðalskipulagi Selfoss
1995-2015 (sjá einnig auglýsta tillögu að aðalskipulagi Árborgar 2005-2025). Nokkrir
valkostir hafa verið skoðaðir og metnir í samráði við Vegagerðina og Árborg (sjá
Viðauka V). Tillaga að færsla þjóðvegarins og legu samræmist markmiðum um bætt
umferðaröryggi og skilvirkara þjóðvegakerfi,enda verði þess sérlega gætt við hönnun
gatnatenginga, auk þess að samræmast vel þéttbýlisþróun og nýtingu lands í báðum
sveitarfélögunum. Vegaframkvæmdin heyrir undir lög um mat á umhverfisáhrifum (sjá
bls. 6). Við formlegt mat á framkvæmdinni má gera ráð fyrir að varpað verði fram, af
hálfu Vegagerðarinnar, fleiri valkostum um legu vegarins til samanburðar við
aðalvalkostinn (sbr. umfjöllun í Viðauka V).
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Stefna:
1. Unnið verði að samgöngubótum innan sveitarfélagsins sem miða að
því styrkja tengsl milli svæða og við nærliggjandi sveitir.
2. Gert er ráð fyrir færslu þjóðvegur nr. 1 um Ölfusá og liggi hann um
land Laugardæla norðan Selfoss.
3. Byggður verði varanlegur vegur milli Oddgeirshóla og Langholts.
Næst Oddgeirshólum verði vegurinn lágur á kafla til að veita
árflóðum út í Skeljavík.
4. Stefnt skal að lagningu nýs vegar milli Brúnastaða (vegur nr. 303) og
Oddgeirshóla (vegur nr. 304). Hæðarlega vegarins verði skoðuð m.t.t.
til árflóða og farvega vatnsrennslis í flóðum (sjá 6. mynd)
5. Bundið slitlag verði komið á sem flesta vegi innan sveitarfélagsins.
6. Nýjar vegtengingar við þjóðveg nr. 1, 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.
7. Leitast verði við að hanna gatnakerfi innan þéttbýlis í Þingborg, með
þeim hætti að það nýtist sem best og spara þar með kostnað við
gatnagerð og veitulagningu.
8. Markað verði göngu- og reiðstígakerfi í sveitarfélaginu sem miði að
því að tengja byggðina við útivistarsvæði, tengja sumarbústaðasvæði
við útivistarsvæði og ferðaþjónustustaði. Reiðleiðir fylgja í
megindráttum vegum og einnig gömlum þjóðleiðum?
Samkvæmt skipulagsreglugerð ber að flokka vegi utan þéttbýlis í samræmi við
vegalög (gr. 8 og 9). Helstu vegir í Hraungerðishreppi eru flokkaðir með
eftirfarandi hætti (sjá skipulagsuppdrátt):
1)
2)
3)
4)
5)

Suðurlandsvegur (nr. 1) er stofnvegur.
Gaulverjabæjarvegur (nr. 33) er tengivegur.
Langholts/Oddgeirshólavegur (nr. 304) er tengivegur.
Ölvisholtsvegur (nr. 303) er tengivegur.
Villingaholtsvegur (nr. 305) er tengivegur.

Göngu- og reiðleiðir:
Megin reiðleiðir liggja meðfram þjóðvegi 1 og safnvegum. Gert er ráð fyrir nýrri
reiðleið milli Austurkots og Brúnastaða meðfram nýjum vegi og áfram með
Vélaskurði að Hvítá. Er þessi nýja leið kemur leggst núverandi leið um
bújarðirnar af. Reiðleiðin liggur síðan áfram meðfram Hvítá áleiðis að Árhrauni
á Skeiðum og að Merkurlaut við Skeiðaveg. Sjá að öðru leyti 7. mynd.
Eftirfarandi reglur gilda um ferðir hrossa;
1) Allur lausarekstur hrossa er bannaður í sveitarfélaginu.
2) Ferðamenn haldi sig við merktar reiðleiðir.
3) Ferðamenn stöðvi aðeins við merkt áningarhólf.
4) Ferðamenn á hestum eru hvattir til að ganga vel um svæðið og hlýta
settum reglum.
Megin gönguleið verði meðfram Hvítá/Ölfusá, með tengingu við Árborg og við
veg nr. 304. Einnig er áætluð gönguleið meðfram Vélaskurði og Hróarholtslæk,
frá Hvítá að Læk og gönguleiðir um Merkurhraun. Sjá að öðru leyti 7. mynd.

Mat á umhverfisáhrifum vegaframkvæmda:
Sjá umfjöllun hér að framan og Viðauka V.
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6.mynd - Umræðutillögur að nýjum vegi (hringtengingu)
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7.mynd - Vegir, göngu- og reiðleiðir
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10. VEITUR:
Skilgreiningar 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
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:
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
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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.
Um vatnsveitu í lögum og reglugerðum:
Í reglugerð um neysluvatn (nr. 536/2001) er kveðið á um vatnsvernd og eftirlit og
rannsóknir með vatni.
Umhverfis hvert vatnsból skal heilbrigðisnefnd ákvarða vatnsverndarsvæði sem
skiptist í brunnsvæði, grannsvæði og fjarsvæði, sbr. reglugerð um varnir gegn
mengun vatns. Brunnsvæði skal vera algjörlega friðað fyrir óviðkomandi umferð og
framkvæmdum öðrum en þeim sem nauðsynlegar eru vegna vatnsveitunnar.
Heilbrigðisnefnd skal, þar sem þörf krefur, krefjast þess að svæðið skuli girt gripa- og
mannheldri
girðingu,
sem
sé
minnst
5
metra
frá
vatnsbóli.
Vatnsveitur skulu gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir að vatnsból spillist. Sama
gildir um aðra staði s.s. ár eða læki þar sem vatn er tekið til neyslu. Skylt er að
tilkynna heilbrigðisnefnd tafarlaust ef vitað er um mengun á vatni í vatnsbólum eða
dreifikerfi. Um varnir gegn mengun vatnsbóla gildir að öðru leyti ákvæði reglugerðar
um varnir gegn mengun vatns”.
Í 6. gr. reglugerðarinnar er getið um kröfur til neysluvatns og þar segir m.a.
,,Vatnsveitur og aðrir sem dreifa neysluvatni skulu sjá til þess að neysluvatn uppfylli
kröfur í viðauka I við reglugerð þessa. Neysluvatn skal vera laust við örverur,
sníkjudýr og efni í því magni sem getur haft áhrif á heilsu manna. Fyrir þá efnisþætti,
sem ekki er fjallað um í viðauka I, skal stuðst við leiðbeiningar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) um gæði neysluvatns.
Neysluvatn skal jafnframt uppfylla ákvæði reglugerðar um matvælaeftirlit og
hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla og annarra sértækari reglna sem til
þess ná. Þegar nýta á yfirborðsvatn til neyslu skal það uppfylla þær kröfur sem
gerðar eru í reglugerð þessari og leiðbeiningum Hollustuverndar ríkisins um gæði
yfirborðsvatns”.
Sjá nánar um verndarsvæði og vatnsvernd í 14. kafla.
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Veitur í Hraungerðishreppi:
Fráveita:
Öll heimili í Hraungerðishreppi er nú tengd við rotþró. Afrennsli var sums staðar veitt
beint í skurði, læki eða ár og jafnvel í gljúp hraun sem skapaði hættu á mengun
grunnvatns. Bætt hefur verið úr þessu að mestu með því að veita afrennslinu um
siturlögn eða sandsíu og/eða beina afrennsli í annan viðtaka.
Hitaveita:
Hitaveita Hraungerðishrepps var stofnuð árið 1989 og var hún komin í gagnið ári
síðar. Hitaveitan fær vatn úr borholu í landi Oddgeirshóla og fást úr holunni 15l/sek af
78°C heitu vatnj. Til að byrja með tengdust um 15-20 notendur veitunni, einkum á
svæðinu milli Oddgeirshóla, Miklholtshellis og Þingborgar en einnig bæir í
Langholtshverfi að Stóra-Ármóti. Sölvholt fær vatn úr borholu í Sölvholtslandi.
Laugardælir og Þorleifskot fá vatn úr borholum Selfossveitna í landi Laugardæla. Í
landi Laugardæla liggja borholusvæði Selfossveitna en fyrirtækið sér
Árborgarsvæðinu fyrir heitu vatni. Vænleg borholusvæði liggja víða í
Laugardælalandi og hafa Selfossveitur um margra ára skeið unnið heitt vatn í
kringum Þorleifskot. Nýlega voru boraðar tilraunaholur í Ósabotnum sem gefa
jákvæðar niðurstöður og hefur iðnaðarsvæði verið afmarkað kringum þær. Ennfremur
hefur verið bent á hugsanlega nýtingarmöguleika jarðhita við Tinda og eyðibýlið
Reykjavelli.
Vatnsveita:
Í gegnum tíðina hefur verið erfitt með öflun neysluvatns í Flóanum. Átak var gert í
vatnveitumálum í Flóanum á 8. áratugnum, en þá var meðal annarra stofnuð
Vatnsveita Hraungerðishrepps. Vatnveitan er tengd um allt sveitarfélagið.
Kjartansstaðir (að hluta), Lækur og Miklholtshellir eru tengdir vatnsveitu
Villingaholtshrepps. Vatnsveitan fær aðallega vatn úr tveimur lindum í
Villingholtshreppi; milli Neistastaða og Hurðarbaks og í landi Þingdals. Sjálfrennsli er
á alla bæi nema þá sem hæst standa.
Í nýlegri skýrslu Páls Imslands jarðfræðings (mars 2003, sjá Viðauka I) um
neysluvatnsmál í Hraungerðishreppi, sem unnin var vegna aðalskipulagsins, eru
settar fram eftirfarandi niðurstöður (bls. 10):
• Vatn sem nýtt er af Vatnsveitu Hraungerðishrepps er ekki eins gott og það þyrfti að vera og
vatnsmagn nýttra linda stundum ekki meiri en svo að lítill sem enginn afgangur er af vatninu
og þrýstingur á kerfinu lítill á álagstímum
• Vatnsöflunarmöguleikar meira og betra vatns eru til staðar innan hreppsins.
• Vernd þess svæðis sem það vatn geymir er nauðsynleg og má síst úr henni draga en full
ástæða er til að huga að henni nánar, strangar og víðar en nú er gert.
• Samvinnu við aðrar vatnsveitur í Flóa þyrfti að efla bæði varðandi almenna vatnsöflun fyrir
héraðið, bætingu vatnsgæða og styrkingu á vatnsdreifingarkerfum, rannsóknir á vatni og
vatnsvernd.
• Vatnsvernd snýst ekki bara um hagsmuni nútímans, heldur um hagsmuni framtíðarinnar
langt fram í aldir og má því ekki mótast af skammtímasjónarmiðum.
Páll bendir á að stækkunarmöguleikar Hraungerðisveitunnar séu í svokallaðri
Bitrulind, þar sem Hróarholtslækur/Bitrulækur á upptök sín. Vatnið kemur undan
hraunbrún Þjórsárhraunsins og á sér því aðra og lengri sögu en vatn sem tekið er í
ásunum í Villingaholtshreppi og hefur meiri gæði. Taka neysluvatns á þessu svæði,
væntanlega með borholum norðan Skeiðavegar, kallar á mun umfangsmeiri
vatnsvernd en í kringum hinar staðbundnu lindir sem nú þjóna vatnsveitu
sveitarfélagsins (sjá nánar 14. kafla um vatnsvernd). Skýrsla Páls er birt í heild í
Viðauka I.
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Rafveita:
RARIK sér um rafveitu í Hraungerðishreppi en Selfossveitur sjá um rafmagn í
Laugardælum. RARIK kaupir rafmagn frá Ljósafossstöðinni og flytur það eftir 66 kv til
Selfoss og þaðan austur um Flóasvæðið og til Hvolsvallar. 66 kv línan liggur
meðfram Suðurlandsvegi, að sunnaverðu, en beygir til suðvesturs skammt vestan
Þingborgar. Um sveitina liggur einnig byggðalína Landsvirkjunar, Búrfellslína II, sem
er 220 kv. Þriggja fasa rafmagni er veitt á nokkurn hluta sveitarinnar.
Boðveita:
Tveir ljósleiðarastrengir liggja meðfram þjóðvegi nr. 1, að norðanverðu. Símakerfi
liggur með vatnsveitukerfinu. Endurvarpsstöð er við Hraungerði (sjá 8. mynd).
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Stefna:
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). Bæta þarf afrennsli rotþróa með
sitrulögnum 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
Hollustuvernd ríkisins og svæði flokkuð í samráði við
heilbrigðisnefnd, Náttúruvernd ríkisins og Hollustuvernd ríkisins skv.
mengunarreglugerð.
2. Að við skipulagningu og uppbyggingu sumarbústaðahverfa verði,
eftir því sem framast er unnt, gert ráð fyrir sameiginlegri skólpveitu
og rótþróm.
3. Við gerð deiliskipulags fyrirhugaðs þéttbýlis í landi Laugardæla verði
hugað að eftirfarandi lausnum í fráveitumálum:
1. Fráveituvatn verði leitt í aðskildar rotþrær sem síðan eru tæmdar með
reglulegu millibili.
2. Að fráveituvatn verði leitt í rotþrær og síðan í hreinsitank sem hreinsar
það með lífrænum efnum (eins og gert er t.d. á Laugarvatni).
3. Að fráveituvatn verði leitt í hreinsistöð og með siturlögnum áfram í
sandsíur.
Aðalskipulaginu verður breytt ef með þarf þegar tillaga að
deiliskipulagi þéttbýlis í Laugardælum liggur fyrir og ljóst hvaða
lausnir í fráveitumálum verða talda ákjósanlegastar.
Hitaveita:
1. Stefnt verði að hitaveitu sem víðast í sveitarfélaginu. Stofnæðar
hitaveitu eru sýndar á 8. mynd.
Vatnsveita:
1. Stefnt verði að því að bæta vatnsveitu í sveitarfélaginu, bæða hvað
varðar gæði vatns og magn.
2. Gert verði ráð fyrir vatnstöku á vestanverðu Merkurhrauni og þar
verði gert ráð fyrir tilheyrandi vatnsvernd (sjá 14. kafla) í samvinnu
við Skeiða- og Gnúpverjahrepp og Villingaholtshrepp.
3. Horft verði til aukinnar samvinnu sveitarfélaga í Flóa um vatnsveitu.
Stofnæðar kaldavatnsveitu eru sýndar á 8. mynd.
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.
2. Í deiliskipulagi skal taka tillit til þess að helgunarsvæði háspennulína
eru 25 m frá 220 kV línu og 33 m frá 400 kV línu.
3. Stefnt skal að því að þriggja fasa rafmagn fáist á hvern bæ.
Stofn- og dreifikerfi veitna eru sýnd á 8. mynd.
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8.mynd - Veitur og lagnir
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11. 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 Hraungerðishreppi:
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 og ósnortin landsvæði sem ekki
eru nýtt til annars en beitar. Öll slík svæði eru hinsvegar innan marka lögbýla og
heyra því undir jarða- og ábúðarlög og eru því skilgreind sem landbúnaðarsvæði í
aðalskipulaginu.
Vötn og ár í Hraungerðishreppi:
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). 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 12.kafla, 14-15.
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 göngu-, hjólreiða- 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. 135/2001, og eftir
atvikum öðrum lögum." Sjá ennfremur reglugerð um varnir gegn mengun vatns (nr.
796/1999 m.s.br).
Helstu vötn og tjarnir í Hraungerðishreppi eru:
1) Laugardælavatn, sjá svæði með verndargildi bls. 48.
2) Tjarnir við Bitru, sjá svæði með verndargildi bls. 48.
Laugardælavatn hefur orðið fyrir einhverjum áhrifum frá framræslu en tjarnirnar tvær
við Bitru eru að mestu ósnortnar (sjá nánar um votlendis- og verndarsvæði í Viðauka
I, Jóhann Óli Hilmarsson 2002: Votlendi og önnur fuglasvæði í Hraungerðishreppi í
Flóa).
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Helstu vatnsföll eru:
1) Hróarholtslækur/Bitrulækur
2) Krókskelda
3) Hvítá/Ölfusá
Á vegum Veiðmálastofnunar hafa eftirtaldar rannsóknir verið gerðar á vatnsföllum í
Hraungerðishreppi:21
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.
Magnús Jóhannsson, 1994: Fiskrannsóknir á vatnasvæði Hróarholtslækjar 1991-93,
Veiðimálastofnun, VMST-S/94008: 14 bls.

21 Samanber yfirlit frá Magnúsi Jóhannssyni frá september 2000.
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Stefna:
Í aðalskipulagi Hraungerðishrepps er ekki gert ráð fyrir óbyggðum
svæðum samkvæmt skilgreiningu skipulagsreglugerðar (nr.400/1998; gr.
4.13)
Um fjarlægð bygginga frá vatnsbakka gildir almennt 50 m reglan (sbr.
skipulagsreglugerð) og á hún einnig við á svæðum sem eru
hverfisvernduð (sjá 15. kafla). Sérstakar reglur gilda þó um staðsetningu
bygginga við Hvítá og Ölfusá þar sem er flóðahætta (sjá 16. kafla).
Um varnir gegn mengun vatns, sjá 14. kafla.
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12. NÁTTÚRUVERNDARSVÆÐI:
Skilgreiningar 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.)
Um svæði á náttúruminjaskrá:
“…Leita skal umsagnar og tilkynna [Umhverfisstofnun] um framkvæmdir þar sem
hætta er á að spillt verði öðrum náttúruminjum á náttúruminjaskrá. 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 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.)
Um verndun jarðmyndana og vistkerfa, vatna og votlendis:
Eftirtaldar landslagsgerðir 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 landslagsgerða 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.)
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Náttúruminjar í Hraungerðishreppi – svæði með verndargildi:
Í Hraungerðishreppi eru engar náttúruminjar sem eru friðlýstar samkvæmt lögum um
náttúruvernd og engin svæði á náttúruminjaskrá Umhverfisstofnunar. Í
svæðisskipulagi Flóans 2011 er hinsvegar tilgreind eftirfarandi svæði með
verndargildi:
1. Laugardælavatn, Ósabotnar og aðliggjandi votlendi. Laugardælavatn, múrar norðan og
austan þess og Ósabotna (vík úr Ölfusá), um 2 km2. Sérkennilegt votlendi, allstórt stöðuvatn og
ataungsmýrar við vatnið. Þar fannst hin sjaldgæfa blöðrujurt í gömglum mógröfum árið 1989.
Ósabotnar eru “leirur” sem fara á kaf þegar hátt er í Ölfusá. Svæðið hefur verið lauslega kannað
og reyndist fuglalíf fjölbreytt, t.d. töluvert grágæsavarp og margir rauðhöfðar. Mófuglar með
varpatferli voru; heiðlóa, stelkur, jaðrakan, hrossagaukur, lóuþræll, óðinshani og þúfutittlingur.
Allmikið hefur verið ræst fram af mýrlendinu austur af vatninu, en þó eru heillegar mýrar næst
því. Skurður norður úr vatninu (núverandi afrennsli) veldur miklum spjöllum, m.a. vegn rofs, en
vatnið á sér náttúrulegt afrennsli úr suðvesturhorninu. Þennan skurð ætti að stífla. Fuglalíf þarf
að kanna nánar. Sorti í Flóa er á votlendisskrá (C-54), en e.t.v. er umrætt svæði það heillegasta
sem eftir er af honum og umhverfi.
2. Tjarnir við Bitru. Við Bitru eru 2 litlar tjarnir suður og austur af bænum. Þær eru vel grónar,
m.a. vex þar fergin og gulstör. Norður af tjörnunum er starungsmýri. Buslendur (urtönd og
rauðhöfði verpa), ásamt vaðfuglum (stelkur, jaðrakan, lóuþræll og óðinshani) eru mest áberandi.
Lómur og álft verpa, svo og hávella. Stórt hettumáfsvarp er í stærri stjörninni (um 80-100 pör
1991) og 7 kríupör voru í varpi... Verndun æskileg.
3. Brúnastaðanes. Óræst land, þar sem skiptast á stararflóar (mýrastör) með tjörnum og þurrum
rimum á milli. Fuglalíf hefur ekki verið kannað, en töluvert verpur af grágæs skv. heimafólki.
Landið er and- og mófuglalegt. Svæðið hefur ekki verið ræst vegna flóða í Hvítá að sögn
heimafólks, en eitthvað er beitt af hrossum. Þarfnast nánari skoðun.
Ofangreind svæði er flokkuð í svæðisskipulaginu sem B-verndun: “Þýðingarmikil og
lífrík votlendi. Sum svæðin eru fremur illa könnuð.
4. Mýrar vestan Miklholts. Í þessari mýri skiptast á smátjarnir (dælir) og víðikjarr og er það
nokkuð sérstakt fyrir Flóann. Hefur lítið verið kannað, þarfnast nánari skoðunar.
Þetta svæði er flokkað í svæðisskipulaginu sem C-verndun: “Lítt könnuð svæði,
sem þarfnast nánari skoðunar og eiga jafnvel heima í B eða A flokkum.”
5. Eyjar og hólmar í Hvítá og Ölfusá. Langholtseyjar, eyjar við Brúnastaði og á ármótum Sogs
og Hvítár, Laugardælaeyjar... Hólmar þessir og eyjar hafa töluvert gildi fyrir fuglalífið...
6. Hvítárbakkar frá Langholtseyjum vestur að beygju á Hvítá...Ákjósanlegt útivistarsvæði. Áin
og hólmarnir eru falleg yfir að líta. Á árbökkunum skiptast á mýrablettir, móar og klappir.
Töluvert fuglalíf. Fundarstaður skelja.
7. Oddgeirshólar...Sérkennilegar móbergshólar með skemmtilegu gróðurfari. Rétt norðaustan við
Oddgeirshólakletta er útivistarsvæði Hraungerðishrepps við Einbúa, strýtumyndaðan hól
(svæðið er úr landi Austurkots).
8. Jarðsprunga austan við Bitru. Opin sprunga með sýnilegu grunnvatnsrennsli.
Í nýlegri skýrslu Jóhanns Óla Hilmarssonar fuglafræðings (2002) um fuglalíf og
votlendi, sem unnin var vegna aðalskipulagsins, koma fram hugmyndir um fleiri
svæði sem hafa verndargildi og stækkun þeirra svæða sem greint er frá í
svæðisskipulaginu. Jóhann Óli nefnir eftirfarandi svæði:
1) Laugardælavatn-Ósabotnar
2) Mýrar við Stóra-Ármót
3) Mýrar við Langholt
4) Brúnastaðanes
5) Föxur
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6) Tjarnir við Bitru
7) Eyjar í Hvítá og Ölfusá
Í aðalskipulaginu afmarkast Föxurnar af Ölfusholti í norðri, Hraungerðisheiði í vestri,
Miklholti í austri, Skeggjastöðum og Suðurlandsvegi í suðri. Um Föxur sem er stærst
og mikilvægast af hinum “nýju” svæðum sem hafa verndargildi segir Jóhann
eftirfarandi:
•
•
•

Sérstætt votlendi með fjölmörgum dælum, þurrir rindar vaxnir víðikjarri og lágir hraunhólar einkenna
svæðið. Föxur eru C-svæði í Svæðisskipulagi 2011.
Fuglalíf er fjölbreytt og er allvel þekkt. Talið er að þarna verpi tvær fuglategundir, sem annars eru
fremur sjaldséðar í Flóa, rjúpa og brandugla. Gróður er fjölbreytt sambland þurrlendis-, mýra- og
tjarnagróðurs.
Mýrin er einstök hvað varðar náttúrufar í Flóanum, líkist líklega því sem víða hefur verið fyrir daga
framræslu. Nauðsynlegt er að vernda landið gegn öllu raski og hrossabeit verði takmörkuð á
varptíma. Einhverjir landamerkja- eða girðingaskurðir eru um miðbik svæðisins, æskilegt væri að
stífla þá eða fylla.

Jóhann skiptir fuglasvæðunum í þrennt og segir eftirfarandi um þau:
Fuglasvæðum í Hraungerðishreppi má skipta í þrennt:
1. Votlendi með bökkum Ölfusár og Hvítár, frá Laugardælavatni norður og austur á
Brúnastaðanes.
2. Tjarnir og mýrar við Ölvisholt/Miklholt (Föxur) og Bitru.
3. Eyjar í Ölfusá og Hvítá.
Ekkert þessara svæða hefur enn komist á náttúruminjaskrá og ekkert er á skrá um Alþjóðlega
mikilvæg fuglasvæði. Föxur og tjarnir við Bitru eiga þó tvímælalaust heima á náttúruminjaskrá og
jafnvel bakkar Hvítár og Ölfusár. Flest afmörkuð votlendi í skránni falla væntanlega undir 3 ha reglu
náttúruverndarlaganna (37. grein laga nr. 44 frá 1999).
Lagt er til að, að fyrir gerð næsta aðalskipulags Hraungerðishrepps, verði gerð ítarlegri rannsókn á
votlendi og öðrum fuglasvæðum á varptíma, þegar fuglalíf er í hámarki. Loks væri athugandi, að
huga að því að varðveita einhverja hinna smærri hluta áveitunnar, handgrafna skurði, garða, brýr
og fleira.
Skýrsla Jóhanns er birt í heild sinni í Viðauka I.
Í spurningakönnun á meðal landeigenda vorið 2001 kemur fram að náttúruminjar
finnist á eftirfarandi jörðum: Hallanda, Hraungerði, Laugardælir, Litlu-Reykir,
Oddgeirshólar I, Stóra-Ármót og Tún I.
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Stefna:
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
15.
kafla
Hverfisverndarsvæði og lið 3 hér að neðan).
3. Lagt er til að svæði sem skilgreind eru með verndargildi í
svæðisskipulagi Flóans 2011, sett undir hverfisvernd í aðalskipulagi
Hraungerðishrepps, með endurskoðaðri afmörkun, sbr. skýrsla
Jóhanns Óla Hilmarssonar
4. Viðbótarsvæði með verndargildi, sem tiltekin eru í skýrslu Jóhanns
Óla, verði einnig sett undir hverfisvernd.
5. Gera verður grein fyrir einstökum náttúruminjum sem teljast til
landslagsgerða 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
landslagsgerðum skv. umræddri grein náttúruverndarlaga, eins og
lögin kveða á um.
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13. 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
húsfriðun(nr.104/2001):

þjóðminjalögum

(nr.

107/2001)

og

laga

um

Um fornleifar og friðlýsingu þeirra:
“Til fornleifa teljast hvers kyns leifar fornra mannvirkja og annarra staðbundinna minja
sem menn hafa gert eða mannaverk eru á, svo sem:
a. búsetulandslag, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt tilheyrandi
mannvirkjum og öskuhaugum, húsaleifar hvers kyns, svo sem kirkna, 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” (9.gr.)
Í 9. grein laganna segir ennfremur að minjar 100 ára og eldri skal telja til fornleifa en
einnig er heimilt að friðlýsa yngri minjar sbr. 11. gr. þjóðminjalaga). Í 11.grein
laganna um friðlýsingu segir: “Friðlýsingu fornleifa 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".
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.”
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Um fornleifaskráningu í aðalskipulagi Hraungerðishrepps:
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.
Friðlýstar fornleifar samkvæmt þjóðminjalögum eru á einum stað í
Hraungerðishreppi (formleg friðlýsing samkvæmt eldri lögum/samkvæmt nýrri lögum
eru allar minjar eldri en 100 ára sjálfkrafa friðhelgar)22:
“Hellir, Hellar tveir manngjörvir, annar við bæinn, heyhellir nú, hinn suður frá
bænum, nú fjárhellir. Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927” (F1)
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.23 Friðlýsing hellanna fór fram fyrir meira en 70 árum en fremur lítið hefur veið
hróflað við þessum minjum síðan þá. Helli er einnig að finna í landi Langholts.
Í svæðisskipulagi Flóans 2011 er eftirfarandi menningarminjar tilgreindar í
Hraungerðishreppi (sjá tilvísun í 9. mynd):
1. Laugardæla ferjustaður. Ferjustaðurinn yfir Ölfusá var við Ferjuholt. (M1)
2. Laugardælavöllur. Rétt austan við bæjarmörk Selfoss sunnan við Suðurlandsveg eða Flóaveg,
þar sem nú er skógargirðing. Þar var áningarstaður ferðamanna til eða frá Laugardælaferju. Þar
var allsherjar áfanga- og tjaldstaður ferðamanna og þar gátu menn sleppt hestum á beit. (M2)
3. Upphlaðinn vegur við Krók. Sunnan við túnið á Króki er upphlaðinn veggur frá því fyrir tilkomu
Ölfusárbrúar 1891. Hann er yfir 1 km. að lengd og hefur verið mikið mannvirki á sínum tíma.
(M8)
4. Hestaklettur. Stór steinn vestan Brúnastaða, sunnan í Brúnastaðaholti. Þangað fluttu
Flóamenn efni í Skálholtskirkju frá Eyrarbakka og uppsveitarmenn tóku við. (M21)
5. Flóðgáttin og Vélaskurður. Inntaksmannvirki í Flóaáveitunnar í Sandskörðum við Hvítá austan
Brúnastaða og skurður þaðan niður að Hróarsholtslæk við Skeggjastaði, lengi vel kallaður
“Vélaskurður”, því hann var grafinn með amerískri vélgröfu með 30 hestafla rafkveikjuvél, 30
tonn að þyngd. Hún hvíldi á járnbitum sem lágu þvert yfir skurðinn og rann þar á sporbrautum.
Bæði Flóðgáttin og Vélaskurður eru mikil mannvirki, en flóðgáttin var opnuð árið 1927. (M22)
6. Þinghústóft og þar norður af Þinghúslaut. Þinghústóftin er í heiðinni vest-norð-vestur af
Hraungerði. Hún var byggð á síðustu öld, þegar þinghaldið var flutt heiman frá Hraungerði
vegna gestaánauðar. Síðar var hún flutt heim aftur. Hraungerði var um tíma eini kjörstaður
sýslunnar í alþingiskosningum. (M13)
22 Sjá Fornleifaskrá Þjóðminjasafns frá 1990.
23 Sjá Ágúst Georg Ólafsson: “Könnun um friðlýstar fornleifar”, Ljóri 5. árg. 1. tbl. 1984
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7. Hróarslækjarrjómabú (Volabúið). Ummerki um rjómabú er vestan gömlu brúarinnar á
Villingaholtsvegi hjá Vola. Það var starfrækt á árunum 1905-1929. (M12)
Við gerð aðalskipulags Hraungerðishrepps hafa verið skráðar nokkrar
menningarminjar á svæðinu, samkvæmt rituðum heimildum og upplýsingum
landeigenda. Í spurningakönnun á meðal landeigenda vorið 2001 er getið um
menningarminjar á eftirfarandi jörðum: Hraungerði, Krók, Laugardælum, Læk, StóraÁrmóti og Túni I. Hér að neðan er listi menningarminja sem skráðar voru í
heimsóknum til landeigenda (sjá 9.mynd):
1) “Ármótsstekkur”, eyðibýli, í landi Stóra-Ármóts (M3)
2) Móbyrgi, hraunhleðslur (2x4 m), þar sem þurkkaður var mór, í landi LitlaÁrmóts (M4)
3) Fjárhústóft í landi Litla-Ármóts (M5)
4) “Túnkotstóft” í landi Túns (M6)
5) Sögusagnir um dys, hólar í landslagi, í landi Túns (M7)
6) “Eyfatóft” í landi Lækjar (M9)
7) Sögusagnir um kuml í landi Lækjar (M10)
8) Fjárhústóft í landi Lækjar (M11)
9) Stekkur, hlaðnir garðar frá 1800, í landi Litlu-Reykja (M14)
10) Fornt bæjarstæði, bæjarhóllinn í Hraungerði, búseta í 1000 ár, núverandi kirkja
er frá 1902 (M15)
11) “Grænatóft” í landi Stóru-Reykja (M16)
12) Hlaðin laug/brunnur með heitu vatni, skammt frá sauðabaðhús, í landi StóruReykja (M17)
13) Tóft í landi Stóru-Reykja (M18)
14) Tóft í landi Stóru-Reykja (M19)
15) Leifar tveggja smærri hella í landi Miklholtshellis (M20)
16) Tóft í landi Bitru (M23)
17) Ruddur vegur, gömul þjóðleið, um land Hjálmholts (M24)
18) Hellir í landi Langholts24 (M25)
19) Framræsluskurður vestast í Föxum, grafinn á vegum Framskurðafélags
Hraungerðishrepps (st. 1856) (M26)
20) Hólar á Bollastöðum þar sem heita Gamla Hraungerði, sögusagnir um að þar
hafi bærinn í Hraungerði, í upphafi staðið.
Þetta yfirlit, ásamt fornleifum sem getið er í svæðisskipulaginu, gefur engan veginn
fullnaðarmynd af menningarminjum á svæðinu. Forn bæjarhús og útihús er
væntanlega að finna á hverri bújörð25 ásamt ýmsum öðrum búsetuminjum og því
hlýtur fjöldi menningarminja í sveitarfélaginu að vera margfalt meiri. Líta verður á
listann að ofan sem menningarminjar sem landeigendur telja vert að nefna og þekkja
til. Gert er ráð fyrir að unnin verði ítarlegri skráning og athugun sem nýtist að fullu
fyrir
gerð
deiliskipulags
á
hverju
uppbyggingarsvæði,26
í
kjölfar
aðalskipulagsvinnunnar. Til að fullklára skráningu menningarminja við
deiliskipulagsgerð þarf að ráða fornleifafræðing skv. 11. gr. þjóðminjalaga.

24 Ítarleg umfjöllun er um hella í Hraungerðishreppi og Flóanum í Manngerðir hellar á Íslandi (1991) eftir Árna
Hjartarson, Guðmundur J. Guðmundsson og Hallgerði Gísladóttur (bls. ...).
25 Í Jarðatal Johnsen (1947) er getið um 44 lögbýli og hjáleigur í sveitarfélaginu og hlýtur bæjarhús hvers þeirra
að jafngilda að minnsta kosti einni fornleif (sjá Viðauka IV, umsögn Fornleifaverndar ríkisins).
26 Mögulegt er að kanna örnefnaskrár hverrar bújarðar, þeirra sem liggja fyrir hjá Örnefnastofnun, og afla frekari
upplýsinga hjá landeigendum. Yfirlit yfir álagabletti og þjóðsagnastaði má finna í nýlegri bók Bjarna Harðarsonar:
Landið, Fólkið og Þjóðtrúin. Árnessýsla, bls. 130-137.
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Stefna:
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

3.

Nánari skráning fornleifa og annarra menningarminja í
Hraungerðishreppi 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 Þingborg og í Laugardælum og önnur
framkvæmdasvæði. Við gerð deiliskipulags verður hvert svæði
skoðað nánar og minjar kortlagðar eftir því sem ástæða er til.

4.

Hugað verði að varðveislugildi eldri húsa í Hraungerðishreppi. Öll
eldri hús (byggð fyrir 1918) ber að varðveita þar til könnun á
verndargildi þeirra er lokið.

Friðlýstar fornleifar:
Hellir, Hellar tveir manngjörvir, annar við bæinn, heyhellir nú, hinn suður frá
bænum, nú fjárhellir. Skjal undirritað af MÞ 05.05. 1927. Þinglýst 07.09. 1927
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9.mynd - Þjóðminjaverndarsvæði og menningarminjar
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14. 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
Ekki er unnt að flokka, á fullnægjandi hátt, vötn og tjarnir í Hraungerðishreppi
samkvæmt þessu flokkunarkerfi vegna skorts á grunngögnum. Laugardælavatn og
Bitrutjarnir eru að líkindum lítið eða ekki snortin vötn í dag (B-flokkur eða A-flokkur)
og skal stefnt að verndun þeirra (sjá 15. kafla).
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.
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.
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Afmörkun vatnsverndarsvæða:
Eftirtalin svæði í Hraungerðishreppi falla undir vatnsvernd:
Á
aðalskipulagsuppdrætti
hafa
verið
afmörkuð
þrjú
stig
vatnsverndarsvæða umhverfis neðangreind vatnsból; (i) brunnsvæði, (ii)
grannsvæði og (iii) fjarsvæði sem teygir sig að vatnaskilum, sbr. ákvæði
reglugerðar um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999 (sjá einnig 10.
mynd):
a) Brunnsvæði (lindir/borholur) í landi Hjálmholts, grannsvæði og
fjarsvæði í landi Hjálmholts og Bitru.
Grannsvæði og fjarsvæði upptökusvæðanna í Merkurhrauni teygja sig til
Skeiða- og Gnúpverjahrepps og Villingaholtshrepps og er nauðsynlegt
að samræma stefnumörkun aðalskipulags sveitarfélaganna á þessu
svæði.
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15. 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 12. kafla er getið um nokkur svæði/staði sem hafa verndargildi vegna náttúrufars. Í
12. kafla kemur fram sú stefna að vernda svæði fremur undir ákvæði hverfisverndar
en
samkvæmt
náttúruverndarlögum.
Tilgangur
með
hverfisvernd
náttúruverndarsvæða, auk þess að koma til móts við verndarsjónarmið, er að tryggja
að yfirstjórn viðkomandi svæða verði á hendi sveitarstjórnar.
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Stefna:
Eftirtalin
svæði
eru
skilgreind
aðalskipulaginu (sjá 10. mynd):

sem

hverfisverndarsvæði

í

1) Votlendisvæði og mikilvæg fuglasvæði:
a) Laugardælavatn, Ósabotnar og aðliggjandi votlendi (H1)
b) Tjarnir við Bitru (H2)
c) Brúnastaðanes (H3)
d) Mýrar vestan Miklholts (H4)
e) Mýrar norðan og vestan Stóra-Ármóts og norðan Langholts,
meðfram Hvítá (H10) – svæði þetta hefur einnig mikið útivistargildi
Lagt er til að ákvæði hverfsverndar verði látin ná til ofangreindra
votlendissvæða (sjá afmörkun á aðalskipulags- og þemakorti). Með þessu
móti er m.a. komið til móts við náttúruverndarlögin (37. gr., liður 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.
2) Föxur – landslagsheild (H5):
Óvenju heildstætt og víðfemt svæði þar sem hið sérkennilega yfirborð
Þjórsárhrauns kemur vel fram. "Dælurnar, sem svo eru nefndar eru frá 5m
til nokkrir tugir metrar að stærð og dreifist reglulega um allt hraunið. Enn er
óútskýrt hvernig þær hafa myndast, en stungið hefur verið upp á gerfigígum
og niðurföllum vegna undirhlaups." (Svæðisskipulag Flóa, bls. 27). Hraunið
er pyttótt og víða eru smærri tjarnir. Ein stærsta tjörnin er skammt sunnan
við eyðibýlið Laugar og nefnist Föxutjörn. Þar hefst við Óðinshani. Svæðið
næst Laugum hefur í 20 ár verið friðað fyrir beit og er þar orðið nokkuð
gróið víðigróðri. Landhættir í flóanum eins og þeir voru fyrir daga
framræslu. Á svæðinu er þó forn framræsluskurður sem grafinn var um
miðja 19. öld af Framskurðafélagi Hraungerðishrepps. Svæðið verði
verndað fyrir ræktun og jarðraski og beit búfjár verði stillt í hóf.
Eftirfarandi reglur gilda á svæðinu:
1) Að eftirlit verði haft með beit búfjár til að stemma stigu við ofbeit.
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2) Almenn skotveiði er bönnuð eða takmörkuð í samráði við landeigendur.
3) Sérstakar reglur má setja um umgengni á varptíma.
4) Frekari framræsla er bönnuð og annað jarðrask (s.s. efnistaka) á
svæðinu.
5) Ræktun nytjaskóga og önnur ræktun sem getur haft áhrif á vistkerfi
svæðisins er bönnuð.
6) Almennt
verði
byggingarframkvæmdar
ekki
leyfðar
á
landbúnaðarsvæðum sem heyra undir hverfisvernd, s.s. bygging stakra
sumarhúsa, íbúðarhúsa (sbr. almennar reglur á landbúnaðarsvæðum)
eða útihúsa.
3) Eyjar og hólmar í Hvítá og Ölfusá vegna fuglalífs.
a) Langholtseyjar (H6)
b) Eyjar við Brúnastaði (H7)
c) Eyjar á ármótum Sogs og Hvítár (H8)
d) Laugardælaeyjar (H9)
Eftirfarandi reglur gilda:
1) Almenn skotveiði er bönnuð eða takmörkuð í samráði við landeigendur.
2) Sérstakar reglur má setja um umgengni á varptíma.
3) Allt jarðrask (s.s. efnistaka) og aðrar framkvæmdir eru bannaðar á
viðkomandi svæðum.
4) Jarðamyndanir:
a) Oddgeirshólar (H11). Sérkennilegar jarðmyndanir og fjölbreytt
gróðurfar. Huga þarf að útmörkum nálægrar efnisnámu og að hún spilli
ekki jarðmyndunum.
b) Jarðsprungur austan við Bitru (H12). Sérkennileg jarðmyndun.
Á þessum svæðum eru allar framkvæmdir og jarðrask bannað.
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10.mynd - Hverfisverndarsvæði og vatnsverndarsvæði

100

Hestvatn

H10

y ja

70

y

H

Ár

Einbúi

tu

r k o t s ey j a

H3

Hestfjall

tá

H7

Á

rm

ót

sb

ak

ka

r

H7

ví

Stekkur

GRÍMSNESHREPPUR

Lambalækur

Lam

bha

Miðholt

gi

Sa
Efs ti sku
rðu r

u

r

Heiðaskurður

Grenjahraun

ð

S

a

ð

Smalaskálahóll

Keldnaholt

k

j

ör

s

g

t

sk

a

n

H1

r

o

100
nd

Brúnastaðaflatir

Skagahraun
ga

læ

M

ru
fló

Bu

Borgir

r

fæ

Reiðingsrimi

ku

Ó

r

l

E

Hólheiði

i

é

Fla tey

Ósabotnar

r

L it li

u

H9
Ósar

V

bh ag

i

Dagmálahólmi

La m

Ö l f usá

300
200

Brúnastaðanes

UR

Au s

H11

A u s t u r m ý r i

H8

PP

m

30

ót

se

Skeljavík

ítá

H

100

Hv

ví

tá

Ma rke

tá

SK
GN E I Ð
ÚP A VE O G
RJ
AH
RE

Sog

Kallholt

H6

100

Hví

Langholtseyjar
Óra

20
0

GRÍMSNESHREPPUR

Grafarmýri

100

200

30

SVEITARFÉLAGIÐ
ÖLFUS

ð

o lt
ja

n

Skollaþúfa
Axarhóll

t
l a u
u r
r k
M e
Grásteinn

lt

Flatholt

ús
m
La

Torfholt

50

sk

eld

a

-

r

u

kk
S te

ho

l t

ý ri
am

g

ar

u

a

50

n
a
L

ug

k

r

H2
Kersholt

d la
un
M ngi
e

r

H12
bh

H5

i k

ö

H4
r
M

i m

F

u

o

Þemba

x

rh

Föxutjörn

l h

r

i r

Svarfhóll

sk ur ðu

kur

i

ðilæ

50

Smalaskáli

Rau

nk

sk ála

Ru

Sm ala

Laugardælavatn

e

h

Kr

ók

Glymskógar
Laugardælavöllur

r
ku

VILLINGAHOLTSHREPPUR

H

ró

ar

sh

olt

slæ

li

Millulækur

Vo

Hrafnaklettar

Bit

ru

læ

ku

r

30

30

Ein

bú

ad

ælu

K

r

is

uf

ló

ð

Tákn

SKÝRINGAR
Hverfisverndarsvæði

SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG

GAULVERJABÆJARHREPUR

0

1

2

3

4

H1

Laugardælavatn, Ósabotnar og
aðliggjandi votlendi

H2

Tjarnir við Bitru

H3

Brúnastaðanes

H4

Mýrar vestan Miklholts

H5

Föxur

H6

Langholtseyjar

H7

Eyjar við Brúnastaði

H8

Eyjar á ármótum Sogs og Hvítár

H9

Laugardælaeyjar

H10

Hvítárbakkar frá Langholtseyjum vestur að beygju á Hvítá

H11

Jarðmyndanir og klettar við Oddgeirshóla

H12

Jarðsprunga austan við Bitru

5 km.

Vatnsból
Grannsvæði vatnsverndar
Fjarsvæði vatnsverndar
Sveitarfélagsmörk

MILLI FJALLS OG FJÖRU - Skipulagsráðgjafar
Haraldur Sigurðsson, skipulagsfræðingur SÍ / Oddur Hermannsson landslagsarkitekt FÍLA / Pétur H. Jónsson skipulagsarkitekt AÍ.

AÐALSKIPULAG HRAUNGERÐISHREPPS 2003-2015

16. SVÆÐI UNDIR NÁTTÚRUVÁ:
Skilgreiningar 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 Hraunerðishrepps er hætta á stórum
jarðskjálfta á Suðurlandsskjálftabeltinu. Hraungerðishreppur allur liggur innan
upptakabeltis Suðurlandsskjálfta. Breidd Suðurlandsskjálftabeltisins er, í þrengsta
skilningi, um 8-10 km en lengd þess um 70 km, frá Vatnafjöllum sunnan Heklu og
vestur í Ölfus.27 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
í Hraungerðishreppi, 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.28 Áhrif skjálftanna voru mikil og fundust víða.
Eignatjón var mikið á svæðum næst upptökunum, einkum á íbúðarhúsum, útihúsum,
sumarhúsum,vegum og veitukerfum og landi.
Eignatjón var verulegt í Hraungerðishreppi enda upptök skjálftanna, einkum þess
síðari, nærri byggð í sveitinni.29 Samkvæmt skýrslu Almannavarna ríkisins frá 197830
liggur Hraungerðishreppur á fyrsta (austasti hlutinn) og öðru áhættusvæði, þar sem
styrkur skjálfta getur orðið á bilinu 10 til 11 stig á Mercalli kvarða. Átta til níu stig á
Mercalli kvarða þýða að mannvirki taka að eyðileggjast og manntjón getur orðið.31
Áhrif vegna jarðskjálfta geta því orðið mikil í Hraungerðishrepp, en auðvitað ræðst
það af því hvar upptök skjálftans verða á beltinu. 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 1896.32
Ekki er unnt á grundvelli fyrirliggjandi gagna og e.t.v. yfirleitt ekki raunhæft að
reyna að skilgreina og flokka sérstök “þröng” hættusvæði vegna jarðaskjálfta. Óvissa
um hvar upptök skjálfta verða, tímalengd milli skjálfta og mismunandi áhrif þeirra eftir
styrk og gerð jarðlaga ráða hér miklu um.33 Hinsvegar 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 (sjá ÍST 13/1989). Nauðsynlegt er að
27 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)

28 Sama, bls. 2 og 3.

29 Sjá umfjöllun í Morgunblaðinu, C1-C24/20.júní 2000 og B1-B12/22.júní 2000.
30Almannavarnir ríkisins: Landskjálftar á Suðurlandi, 1978, (mynd 4), bls. 18.
31Þorleifur Einarsson: Jarðfræði, 1985, bls. 85.

32Almannavarnir ríkisins: Landskjálftar á Suðurlandi, 1978, (mynd 4), bls. 10. Hafa ber í huga að annálar fyrir 1700

eru mis ábyggilegir.

33 Sbr. fundur skipulagsráðgjafa með prófessor Ragnari Sigbjörnssyni 23. apríl 2001.
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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 er 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."
Páll Imsland jarðfræðingur var fenginn til meta þá ógn sem stafar af jarðskjálftum í
Hraungerðishreppi og þá einkum m.t.t. jarðlaga og berggrunns svæðissins. Páll hefur
kortlagt lauslega helstu sprunguþyrpingar innan sveitarfélagsins og eru þær birtar á
11. mynd. Greinargerð Páls um jarðskjálfta og sprungur er birt hér að neðan (sjá
einnig skýrslu Páls í heild í Viðauka I):
Jarðskjálftar og sprungur
Ekki fer á milli mála að alvarlegustu hætturnar á svæðinu stafa af jarðskjálftunum. Þær hættur eru fyrst
og fremst tvíþættar:
• Annars vegar er hættan sem er fylgjandi sjáfum jarðskjálftunum þegar þeir ríða yfir og
felst í því að jörðin hristist og gengur í bylgjum og við það brotna og rofna mannvirki, riðlast
og falla eftir aðstæðum og jarðefni, hlutir og lifandi verur falla og velta.
• Hins vegar er er hættan sem fólgist getur í nýtingu lands sem er illa leikið eftir jarðskjálfta.
Þessa síðari hættu er miklu auðveldara að varast og taka tillit til hennar. Það má kortleggja landið með
tilliti til hennar og skapa þannig grunndvöll fyrir landnýtingu sem tekur mið af hættuni og dregur úr henni
eins og kostur er. Þessi hætta er einkum tvíþætt:
• Annars vegar er hún fólgin í áhrifum opinna sprungna í landi.
• Hins vegar er hún fólgin í huldum sprungum, sprungum sem ekki sjást lengur á yfirborði
en eru opnar undir hulunni og eru þannig veikleikar sem ýms hætta getur stafað af.
Til þess að forðast það að leggja í kostnað við byggðaskipulagningu á brotnu og þar af leiðandi landi illa
föllnu til bygginga, þar sem miklar breytingar og tilfærslur getur þurft að gera á byggingartímanum eða
jafnvel að hætta við mannvirki eftir að framkvæmdir eru hafnar, eru slík landssvæði best kortlögð með
tilliti til sprungna áður en skiplag er gert eða endurskoðað.
Yfir opnum sprungum er varasamt að reisa byggingar vegna þess að þar rofnar samfellan í hreyfingum
jarðskjálftabylgna þegar þær fara um jörðina og þá skapast óregla í hreyfingarnar sem veldur
átakameira álagi á mannvirkin. Við þessu bregðast menn með því að hanna þær byggingar sem
nauðsyn er að bygga á slíkum stöðum á sérstakan hátt, mun strangari og dýrari en ella. Þær byggingar,
sem ekki ber brýna nauðsyn til að reisa nákvæmlega þar sem sprungur eru, eru fluttar út fyrir
sprungurnar ef þær uppgötvast á byggingartímanum ef það er gerlegt annars getur þurft að hætta við
þær með öllu.
Yfir huldum sprungum er erfiðara að sýna fyrirhyggju, en nútímaþekking og reynsla þeirra
jarðvísindamanna sem fengist hafa við slíkt, gerir þeim kleift að þekkja sprungur á einkennum í yfirborði
landsins, gróðurfari og ýmsu fleiru. Þannig geta þeir í ýmsum tilvikum kortlagt sprungur og afmarkað
sprungubelti þar sem engar opnar sprungur eru lengur til staðar í yfirborðinu sjálfu. Reynsla manna af
slíkum sprungum í Flóa er orðin löng og hefur komið fram á ýmsa vegu, t.d. á þann hátt að skepur fara
sér að voða í gjótum sem eru undir veikri jarðvegshulu, menn missa hjól véla og tækja niður í slíkar
gjótur, vatn leitar upp um þær í vatnagangi og fleira.
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Það er í stuttu máli sagt augljóst og er óumdeilt að allur Hraungerðishreppur er innan þess svæðis
sem kallað er af jarðvísindamönnum Suðurlandsskjálftabeltið. Í þessu „sæmdarheiti“ er það fólgið að
innan þess hafa stærstu og áhrifamestu jarðskjálftar Íslandssögunnar átt sér upptök. Ástæður þessa eru
vel þekktar en hér er ekki ástæða til þess að fara út í að útskýra þau margþættu ferli. Á hitt er rétt að
minna að í hreppnum hafa slíkir skjálftar aftur og aftur orðið síðan land byggðist og ekkert bendir til þess
að lát sé á þeirri hegðun. Það ætti að nægja að minna á skjálftana sumarið 2000 í þessu sambandi.
Eftir þá hefur þó borið á þeirri hugsun að Suðurlandsskjálftarnir séu ekki jafn hættulegir og menn hafa
haldið fram til þessa. Þetta er afar varasöm hugsun og er frekar rædd annars staðar í þessu skrifi og
verður það ekki endurtekið.
Mikið hefur verið unnið að kortlagningu jarðskjálftsprungna og sprungukerfa í Flóa, einkum á
undanförnum rúmum áratug. Í áratugi hefur Suðurlandsskjálftabeltið allt verið notað sem eins konar
kennslubók í jarðskjálftafræðum í Háskóla Íslands. Á hverju ári hefur hópur nemenda undir leiðsögn
sérfæðinga í jarð- og jarðeðlisfræðum skoðað svæðið og kortlagt þar sprungur. Til er aragrúi skýrslna
og greinargerða um þessi mál eftir nemendur og sérfræðinga, mest óútgefið efni, en gífurlega
mikilvægur gagnabanki, sem mun gefa mjög skýra mynd af brotakerfum Suðurlands þegar allt hefur
verið dregið saman og heildamyndin útlistuð. Í þessu sambandi hefur Flóinn verið heimsóttur aftur og
aftur og auk þess hefur Selfoss og Árborg látið kortleggja þar sprungur í verulegu mæli. Þar á ofan hafa
jarðskjálftasérfræðingar, bæði íslenskir og erlendir, unnið fjölmörg verkefni á þessu svæði. Flóinn er því
ágætlega þekktur í þessu samhengi og svo vill til að Hruangerðishreppur er þar best þekktur einstakra
hreppa. Ef rjóminn er fleittur af þessu starfi og dregin fram einföld bráðabyrgðamynd af sprungum
Hraungerðishrepps blasir eftirfarandi mynd við.
Hraungerðishreppur er nánast kolsprunginn og á það bæði við dýpri berggrunn og
yfirborðsmyndanir. Sprungur þessar dreifast um allan hreppinn en hafa allsterka tilhneigingu til þess að
hópast saman í sprungukerfi. Þau eru misstór að flatarmáli og innihalda mismargar og mislangar
sprungur. Kerfin eru talin vera misgömul og hvert kerfi yfirleitt myndað í einstakri skjálftahrinu. Kerfin
geta þó vaknað upp aftur í nýjum hrinum og þá bæði brotnað meir og opanst frekar. Auk þess má alltaf
vænta þess að í nýjum hrinum verði til ný kerfi þar sem áður var óbrotið. Kerfin stefna yfirleitt nokkurn
veginn í N-S og eru allt upp í allmarga km á lengd en aðeins nokkra tugi til örfá km á breidd. Á milli
kerfanna er jörð minna brotin en allstaðar má þó vænta einstakra sprungna. Ekki er fullkannað að öll
sprungukerfin í hreppnum séu fundin. Þau elstu er erfitt að greina miðað við hin yngri og vel gætu
einhver þeirra enn leynst óuppgötvuð. Innan hvers kerfis eru sprungurnar oftast stuttar á yfirborði,
nokkrir m til nokkrir tugir m á lengd. Þær eru yfirleitt fremur þröngar, nokkur tugir cm og upp í 1 - 2 m á
breidd. Yfirleitt eru þær án nokkurar teljandi lóðrettrar tilfærslu og einkennast fyrst og fremst af því að
yfirborðið opnast og gliðnar. Einstakar sprungur stefna í flestum tilvikum á milli norðurs og norðausturs
en kerfin sjálf meir í norðlæga átt. Til eru afbrigði og undantekningar frá þessu. Sprungurnar hliðrast til
innan kerfanna og þannig tekur ein við af annarri með skömmu millibili. Sumum þeirra má fylgja sem
skástígum hliðruðum sérkennum í landslagi og gróðurfari langar leiðir innan kerfisins. Aðrar einkennast í
landinu af einstökum niðurföllum og allt þar á milli getur sýnt sig.
Af þessu má vera ljóst að jarðskjálftar og jarðskjálftasprungur eru mikilvægust þeirra fyrirbæra
náttúrunnar í Hraungerðishreppi sem taka þarf tilllit til af fullri alvöru, ef ætlunin er að viðhafa þar fyllsta
öryggi í skipulagsmálum. Kortleggja þarf í raun hvert svæði sérstaklega með tillitri til sprungna áður en
það er skipulagt í smáatriðum og velja þarf á milli svæða með tilliti til nýtingar með fullri hliðsjón af þeim
upplýsingum sem þegar liggja fyrir um þessi mál.
Meðfylgjandi kort, jarðskjálftasprungukerfin í ofanverðum Flóa, sýnir lauslega nokkur helstu svæðin
sem vitað er að hafa brotnað upp í jarðskjálftahrinum liðinna árþúsunda. Dregin er lína utan um hvert
sprungukerfi og það þannig afmarkað. Innan kerfanna er ástandið breytilegt, jörðin mismikið brotin og
brotin misjöfn að gerð og aldri.
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Landbrot og flóðahætta:
Í gegnum tíðina hefur verið töluvert landbrot meðfram Hvítá og Ölfusá og hætta hefur
stafað af árflóðum.34 Páll Imsland hefur tekið saman greinargerð um hættu af
náttúruhamförum í Hraungerðishreppi (sjá Viðauki I), m.a. um hættu af árflóðum:
Flóð í Hvítá og Þjórsá
Í bæði Hvítá og Þjórsá hafa komið flóð að vetri til sem hafa valdið miklum usla. Orsakir þessara flóða
eru yfirleitt klakastíflur sem koma í árnar þannig að vatnið hleðst upp á bak við stíflurnar uns það fær
útrás, sem í þessum flóðatilvikum eru ekki í hefðbundnum farvegum ánna, heldur upp á þurrt land.
Þjórsá hefur oftast stíflast í nágrenni Urriðafoss og niðri á flatasta kaflanum neðan hans og þá flætt upp
á lága flatlendið í austanverðum Gaulvejabæjarhreppi og Villingaholtshreppi.
Ölfusá hefur oftast stíflast við eða nærri Brúnastaðaflötum og þá valdið flóði sem streymir niður yfir
flartlendi Flóans einkum um miðbik Hraungerðishrepps en stundum bæði austur- og vesturhluta hans
einnig. Einkum mun austurhlutinn vera í flóðahættu ef stífla myndast uppi á Skeiðum, allt upp fyrir
Útverk . Þá á áin það til að stíflast bæði ofan og neðan við Selfoss og valda þá flóðum í vesturhluta
hreppsins, á Selfossi og í hinum gamla Sandvíkurhreppi.
Til eru einnig frásagnir af þurrðum í Hvítá, en þær munu stafa af því að áin stíflast í uppsveitunum eða
alla leið uppi á hálendi. Hálendisstíflur árinnar munu ekki vera bundnar við froshörkur og vatnsþurrðir
eða ísstíflur af þeirra völdum, heldur af langvarandi og miklum skafrenningi sem kæfir í ána og stíflar
hana að lokum. Þessum þurrðum geta fylgt hlaup niður eftir byggðafarvegunum þegar þurrðunum lýkur,
einkum ef það gerist í asahlákum og kunna flóðin þá að vera varasöm á flatlendi.
Flóða- og þurrðaannálar hafa ekki verið dregnir saman, né samanburður við veðráttu og aðra
áhrifaþætti verið gerður, þannig að tíðnimynstur eða önnur regla eða óregla er ekki þekkt varðandi þessi
fyrirbæri. Allmargar frásagnir af einstökum atburðum eru þó til á prenti.
Ekki liggur heldur fyrir á hvern hátt best er að bregðast við þessum flóðum með fyrirbyggjandi
aðgerðum, eða hvort það geti jafnvel orkað tvímælis að gera það yfirleitt. Við slíkt inngrip gætu skapast
önnur áhrif á landið sem ekki yrðu endilega til bóta.
Reglur á lágsvæðum:
Þau svæði þar sem hætta er á skaða af völdum sjávarflóða er skilgreind sem
svokölluð lágsvæði. Skilgreiningu slíkra svæða, og reglur sem um þau gilda, má um
margt yfirfæra á svæði þar sem hætta stafar af árflóðum, þó orsakir slíkra flóða séu
allt aðrar en sjávarflóða og hamfarirnar yfirleitt minni. Stóran hluta
Hraungerðishrepps, norðan þjóðvegar má skilgreina sem lágsvæði vegna árflóða.
Dæmi um reglur á lágsvæðum vegna sjávarflóða sem gætu átt við á lágsvæðum
vegna árflóða eru:35
•
•
•
•
•

Að mannvirkjum sé valin staður á hæðardrögum.
Lóð halli frá húsi til að draga úr hættu á innstreymi vatns.
Forðast ber hindranir milli húsa, t.d. jarðvegsgarða, grindverk og bílskúra sem geta stíflað
vatnsrennsli. Í raun er sérstakt verkefni að skipuleggja vatnsrásir, þannig að vatnsflaumurinn valdi
sem minnstu tjóni.
Engir kjallarar verði leyfðir, nema í undantekningatilvikum og þá verði gerðar sérstakar ráðstafanir.
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.

Meta þarf hvort reglur af þessu tagi gætu gilt fyrir lágsvæði í Hraungerðishreppi og
hvar innan sveitarfélagsins. Gerð yrði nánari grein fyrir slíku í skipulagsskilmálum fyrir
einstök deiliskipulagssvæði en þá er hvert svæði metið nánar.
34 Ágúst Þorvaldsson: "Hraungerðishreppur", Sunnlenskar byggðir,

bls. 418.
35 Sjá t.d. skýrsluna Lágsvæði - 2. áfangi - Skipulags- og byggingarráðstafanir og sjóvarnir frá 1995, sem (unnin
var af Fjarhitun hf. og gefin út af Vita- og Hafnamálastofnun, Skipulagi ríkisins og Viðlagatryggingu Íslands.
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Stefna:
Ekki er unnt að skilgreina ,,þröng” ákveðin hættusvæði m.t.t.
jarðskjálftahættu en í þemakorti er vakin athygli á sprunguþyrpingum
innan hreppsins. Við hönnun bygginga og við skipulagingu byggðar skal
hafa neðangreind markmið 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. Vanda þarf hönnun húsa og efnisnotkun (álagssvæði 4, sjá FS
ENV 1998, Eurocode 8 ásamt tilsvarandi þjóðarskjölum).
2. Við skipulag byggðar verði leitast við því að staðsetja ekki byggingar
undir hömrum eða hlíðum þar sem skriðuföll og grjóthrun gætu orðið
við jarðskjálfta eða jarðvegs- og aurskriður hlaupið fram.
Ekki er unnt að skilgreina og afmarka sérstaklega hættusvæði vegna
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 vatnsrennslis í árflóðum
2. Á lágsvæðum þar sem hætta er á flóðum, samkvæmt mati
sveitarstjórnar, verði ekki leyfilegt að byggja kjallara.
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11.mynd - Yfirlit yfir sprunguþyrpingar
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SKÝRINGAR:
Sprunguþyrping

Helstu sprungukerfi í Hraungerðishreppi
Einstakar sprunguþyrpingar eru hér afmarkaðar gróflega. Innan þeirra er jörð mjög sprungin, en mismikið þó, og stefna einstakar
sprungur yfirleitt í norðaustlæga átt, NA-SV til N-S. Innan hverrar þyrpingar eru sprungur líklega að mestu leyti jafngamlar, þ.e.a.s.
myndaðar í sömu jarðskjálftahrinu. Þetta sést bæði af ummerkjum og hefur sannast af reynslunni í síðustu hrinum. Utan þyrpinganna er
jörð ýmist ósprungin eða einkennist af stökum sprungum. Hvergi er þó vissa fyrir fyrir því, að óathugðu máli, að jörð sé með öllu heil.
Sprungur og sprunguþyrpingar í Flóa hafa verið mældar og kortlagðar á síðasta einum og hálfum áratug eða svo af Háskóla Íslands og
Raunvísindastofnun. Mæligögn eru í vörslu Páls Einarssonar prófessors en meðfylgjandi kort er útfært af Páli Imsland jarðfræðingi í
mars 2003.

Höf: Páll Imsland jarðfræðingur

MILLI FJALLS OG FJÖRU - Skipulagsráðgjafar
Haraldur Sigurðsson, skipulagsfræðingur SÍ / Oddur Hermannsson landslagsarkitekt FÍLA / Pétur H. Jónsson skipulagsarkitekt AÍ.
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17. SKIPULAG ÞINGBORGAR - Samantekt:
Skipulag Þingborgar er sett fram á séruppdrætti í mælikvarðanum 1:10.000.
Skipulag Þingborgar er hluti af aðalskipulagi Hraungerðishrepps og hefur
einstökum atriðum þess verið lýst í köflunum að framan. Gert er ráð fyrir að
Þingborg verði megin þéttbýlisstaður sveitarfélagsins í náinni framtíð en
hugsanleg þéttbýlismyndun í landi Laugardæla mun tengjast uppbyggingu á
Árborgarsvæðinu. Hér að neðan eru dregin saman helstu atriðin í skipulagi
Þingborgar.
Íbúaþróun - íbúðarsvæði: Gera má ráð fyrir að verulegur hluti íbúaaukningar í
sveitarfélaginu verði á skipulögðum íbúðarsvæðum í Þingborg. Skilgreint er
rúmgott íbúðarsvæði í Þingborg (um 7,5 ha) sem gæti mætt eftirspurn eftir
íbúðarlóðum í sveitinni næstu áratugina. Á svæðinu er gert ráð fyrir lágreistri
byggð, einkum einbýlishúsa en einnig parhúsa. Meðalnýtingarhlutfall lóða á
svæðinu skal almennt vera á bilinu 0,2 til 0,5.
Svæði fyrir þjónustustofnanir: Uppbygging opinberrar þjónustu verður að
mestu bundin við lóð skólans og félagsheimilisins, sem er um 2,0 ha.
Mögulegt er að byggja þjónustustofnanir á nýju svæði (2,2 ha) á móts við
núverandi lóð, sem teygir sig að þjóðveg nr. 1, en það svæðið er einnig
skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði.
Verslunar- og þjónustusvæði: Svæði næst þjóðveg nr. 1 er skilgreint sem
svæði fyrir verslun og þjónustu og hugsanlega einnig fyrir þjónustustofnanir
(2,2 ha). Einnig er rúm fyrir eina verslunar- og þjónustulóð vestan gömlu
Þingborgar (0,5 ha). Meðalnýtingarhlutfall lóða á verslunar- og
þjónustusvæðum skal almennt vera á bilinu 0,3 til 0,8. Nýtingarhlutfall
einstakra lóða er ákveðið í deiliskipulagi.
Opin svæði til sérstakra nota - útivistarsvæði: Gert er ráð fyrir svæðum fyrir
íþróttastarfsemi og útivist norðan og sunnan skólans og félagsheimilisins
(samanlagt um 5,1 ha). Græn opin svæði verða meðfram Hróarholtslæknum
(3,0 ha).
Athafnasvæði og iðnaðarsvæði: Norðan þjóðvegar nr. 1 er atvinnusvæði sem
nefnt er Heiðargerði. Þar er rúm fyrir 5 lóðir til viðbótar. Lóð
kjötmjölsverksmiðjunnar er skilgreind sem iðnaðarsvæði en aðrar lóðir sem
athafnasvæði. Heildarstærð Heiðargerðislóðanna eru um 9,0 ha, þar af er
athafnasvæðið um það bil 5,0 ha. Á athafnasvæðinu er fyrst og fremst um að
ræða léttan iðnað sem ekki hefur teljandi mengunarhættu í för með sér.
Meðalnýtingarhlutfall lóða skal almennt vera á bilinu 0,3 til 0,8. Nýtingarhlutfall
einstakra lóða er ákveðið í deiliskipulagi.
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18. SKIPULAG LAUGARDÆLA - Samantekt:
Skipulag þéttbýlissvæða í landi Laugardæla er sett fram á séruppdrætti í
mælikvarðanum 1:10.000. Gert er ráð fyrir að hugsanleg þéttbýlismyndun í
landi Laugardæla, í framtíðinni, muni tengjast uppbyggingu á Selfossi og
Árborgarsvæðinu. Í tillögunni er gert ráð fyrir nýrri legu þjóðvegar nr. 1, sbr.
hugmyndir um breytta legu sem hafa verið settar fram í aðalskipulagi fyrir
Selfoss. Þéttbýlismyndun mun eiga sér stað á þessu svæði, í framtíðinni,
óháð því hvort og hvenær lega þjóðvegar nr. 1 um Ölfusá breytist.
Atvinnu- og þjónustusvæði: Meðfram þjóðvegi nr. 1 (Suðurlandsvegi) er gert
ráð fyrir möguleikum fyrir verslunar- og þjónustusvæði og/eða athafnasvæði,
alls um 41 ha.
Íbúðarbyggð: Gert er ráð fyrir íbúðarsvæðum í næsta nágrenni við núverandi
íbúðarkjarna á Laugardælum, alls um 9 ha (svæði Í1 og Í2). Þá er gert ráð fyrir
að íbúðarhverfi geti þróast meðfram Ölfusánni í nánu samspili við opin svæði
til sérstakra nota (golfvöllur). Svæðið í heild sinni, bæði fyrirhugaður golfvöllur
og þéttbýli, er um 90 ha og mætti gera ráð fyrir íbúðarbyggð á rúmum
fjórðungi þess svæðis (um 22,5 ha; sjá svæði Í4, Í5 og Í6).
Opin svæði til sérstakra nota - útivistarsvæði: Í landi Laugardæla er gert er ráð
fyrir nokkrum opnum svæðum sem ætluð eru fyrir íþróttastarfsemi og útivist.
Stærsta svæðið (O6) liggur meðfram bökkum Ölfusár inn að Laugardælavatni
og mun það tengjast fyrirhugaðri íbúðarbyggð á svæðinu (sjá ofan). Þetta
svæði er í heild sinni 92,6 ha og á því er að finna 9 holu golfvöll í Svarfhól.
Fyrirhugað er að bæta við 9 holum og gera þar með nýjan 18 holu golfvöll í
fullri stærð. Að auki eru í landi Laugardæla nokkur önnur opin svæði (O5 og
O9) sem flest liggja meðfram núverandi og fyrirhuguðum vegarstæðum.
Hesthúsasvæði. Möguleiki er að byggja upp hesthúsasvæði (O9) sunnan
Suðurlandsvegar, sunnan skógræktarsvæðisins við Glymskóga á
Laugardælavöllum og tengja það hesthúsasvæði Selfoss sem liggur vestan
Gaulverjabæjarvegar.
Smábýlasvæði. Á um 69 ha svæði við Langarima suðaustan
Laugardælavatns má gera ráð fyrir rúmgóðum lóðum þar sem mögulegt
er að stunda frístundabúskap. Svæðið er skilgreint sem
landbúnaðarsvæði og/eða íbúðarsvæði. Gera má ráð fyrir að stærðir
smábýlanna verði á bilinu 2-8 ha og gætu þá rúmast á svæðinu í heild
um 10-30 smábýli. Gert er ráð fyrir að svæðið verði deiliskipulagt sem
heild og þar verður stefnumörkun fyrir svæðið nánar útfærð.
Gatnakerfi og umferðaröryggi. Settar eru fram hugmyndir um framtíðar
gatnakerfi á svæðinu og hvernig það gæti tengst þjóðvegi nr.1, í breyttri eða
óbreyttri legu Suðurlandsvegar, og gatnakerfi Selfoss. Atvinnusvæði sunnan
fyrirhugaðs þjóðvegar nr. 1 í landi Laugardæla, mun væntanlega tengjast
nálægum atvinnusvæðum á Selfossi og koma í eðlilegu framhaldi af þeim.
Megin hluti nýs þéttbýlis í landi Laugardæla mun hinsvega rísa norðan
þjóðvegarins, í lögbundinni fjarlægð frá stofnveginum.
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