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1.1.

Deiliskipulagslýsing
Landform ehf

Skipulagsforsendur

Skipulagslýsing þessi er unnin skv. 1.mgr. 40.gr. skipulagslaga nr. 123 /2010. Um er að ræða deiliskipulagsgerð
innan miðsvæðis Eyrarbakka, en ekki er í gildi deiliskipulag sem tekur til alls þessa svæðis. Skipulagsreiturinn er
um 8,7ha að stærð og nær til miðsvæðis Eyrarbakka. Hann afmarkast af Bakarísstíg, Túngötu, Háeyrarvegi og
sjóvarnargarði. Lengi hefur staðið til að fara í endurbætur á götum og torgum innan reitsins, aðallega í kringum
kirkjuna, Miklagarð og Húsið og stendur nú til að bæta úr því.

Mynd 1 - Deiliskipulagsmörk á loftmynd

1.2.

Landnotkun og stefna aðalskipulags Árborgar 2010-2030

Svæðið innan skipulagsreitsins er að stórum hluta íbúðarbyggð, en þar er einnig safnasvæðið á Eyrarbakka, með
Byggðasafn Árnesinga (Húsið, Assistentahúsið, Eggjaskúrinn) og Sjóminjasafnið. Sjóvarnargarður er hafður utan
við deiliskipulagsmörk enda er hann undir forræði Siglingamálastofnunar og flokkast ekki til byggðarinnar þó hann
sé vissulega útvörður hennar mót suðurströndinni.
Skv. stefnumörkun aðalskipulags Árborgar 2010-2030 má finna eftirfarandi landnotkun:
Svæði fyrir þjónustustofnanir: S2 Eyrarbakkakirkja, S7 félagsheimilið Staður, S15 - Byggðasafn Árnesinga; Húsið,
Assistentahúsið og Sjóminjasafnið og síðan S26 sem er spennistöð.
Opið svæði til sérstakra nota: Ú1, almenningsgarður og Ú4, leikvellir.
Verslunarlóðir: Gunnarshús við Búðarstíg 12, Mikligarður við Búðarstíg 4, Óðinshús og Sjónarhóll.
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Mynd 2 - Hluti úr aðalskipulagi Árborgar 2010-2030

Minjar innan skipulagsreits1:
Eyrarbakki, Skúmsstaðir. Forn samfelld bæjartóft með grastorfu að ofan, þar sem nú kallast Gónhóll. Liggur
sjógarðurinn um hólinn framanverðan, framundan Garðbæjarhúsinu. Sbr. Árb. 1905: 13. Skjal undirritað af MÞ
05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.
Þrjú af fimm friðuðum mannvirkjum sveitarfélagsins eru innan skipulagsreitsins. Það eru:
1. Húsið á Eyrarbakka, timburhús af bolhúsagerð reist 1765, friðunin nær einnig til vestari stofu að
sunnan og háalofts og hlaðins stein- og torfgarðs umhverfis lóðina framanverða.
2. Assistentahúsið á Eyrarbakka, timburhús af reisiverki reist 1881.
3. Eyrarbakkakirkja reist úr timbri árið 1890.
Auk þess gildir ,,hverfisvernd í byggð” fyrir alla byggðina innan deiliskipulagsreitsins og byggir hún á húsakönnun
sem gerð var 1989 á vegum Þjóðminjasafns Íslands. Hverfisverndin felur í sér varðveislu á smágerðu
byggðamynstri og samstæðum götumyndum, sem endurspeglar menningarsögulegt gildi byggðarinnar. Ennfremur
segir um hverfisvernd:
Við gerð deiliskipulags hverfisverndarsvæðanna skal setja sérstaka byggingarskilmála sem tryggja að ákvarðanir í
skipulags- og byggingarmálum samræmist menningarlegum markmiðum húsverndar.2
Í kaflanum Þéttbýli, í aðalskipulagi Árborgar, bls. 34, segir:
Einkenni Eyrarbakka er nokkuð þétt og mjög sérstök eldri smáhúsabyggð meðfram aðalgötu sem liggur eftir
endilöngu þorpinu. Byggðin kúrir bak við sjóvarnargarðinn og á sér ríka sögu, tengda sjósókn og verslun.
Framtíðarsýn byggist á því að viðhalda og styrkja þessa heillegu og samstæðu þorpsgötu, bæði með því að laga

1
2

Skrá um friðlýstar fornleifar, Fyrsta útgáfa 1990, Fornleifanefnd
Aðalskipulag Árborgar 2010‐2030, október 2011, bls. 30
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yfirborð hennar með steinlögn, sem taki upp króka og kima götunnar, og eins að þau rými sem gatan og húsin
mynda saman verði dregin fram og skerpt. Götuyfirborð stuðli þannig að hægum akstri.3
Ennfremur segir í aðalskipulaginu:
,,Byggingar þorpsins”, sérstaklega meðfram aðalgötunni, mynda samstæða götumynd og heild sem vert er að
halda í og styrkja. Smágert byggðarmynstur gefur timburhúsabyggðinni sérstök einkenni sem endurspegla
menningarsögu og sögulegt samhengi. Mikilvægt er, ekki aðeins fyrir sveitarfélagið heldur einnig landið allt, að
glata ekki þessum einkennum heldur styrkja þau og venda og nota til jákvæðrar uppbyggingar og þéttingar4.
Utan deiliskipulagsmarka, neðan við sjóvarnargarðinn, er svæði á Náttúruminjaskrá, þ.e. fjaran og einnig
hverfisvernd sem lýtur að fuglafriðun.
Á Eyrarbakka er gert ráð fyrir að nýtingarhlutfall íbúðarsvæða verði 0,3-0,4.5

Mynd 3 - Horft til vesturs yfir ströndina frá sjóvarnargarðinum sem aðskilur Atlantshafið frá byggðu bóli.

1.3.

Umhverfi og aðstæður á skipulagssvæðinu

Sagan:
Sögulega er Eyrarbakki ákaflega merkilegur staður fyrir margra sakir. Sérstaða þorpsins í dag liggur í því að þar er
að finna eina heillegustu íbúðarbyggð landsins frá því um aldamótin 1900, en elstu og merkustu húsin standa flest
við gömlu þorpsgötuna, Búðarstíg og Eyrargötu og eru byggð á landi jarðanna Skúmsstaða og Háeyrar. Þarna
var helsti verslunarstaður á suðurlandi um aldir og er Húsið og Assistentahúsið góður vitnisburður um þá blómlegu
verslun sem þar ríkti. Sjóminjasafnið gerir sögu útræðis frá Eyrarbakka góð skil, en blómaskeið útgerðarinnar mun
hafa verið á síðari hluta 19. aldar6. Húsið er jafnframt elsta íbúðarhús landsins af toga timburhúsa en það var flutt
inn frá Danmörku og reist á Eyrarbakka 1765. Blómaskeið bæjarins var rétt fyrir aldamótin 1900 og mesta
fólksfjölgunin átti sér stað á árunum 1880-1890. Segja má að uppúr 1920 hefjist síðan hnignunarskeið bæjarins,
en þá hafði verslun á Suðurlandi færst að stórum hluta til Reykjavíkur og síðar einnig á Selfoss. Fram til aldamóta
1900 var húsakostur að stórum hluta torfbæir, en uppúr aldamótunum fór timburhúsum fjölgandi og jafnvel
steinhúsum sem mörg hver standa enn í dag. Í dag þjóna Húsið og Assistentahúsið hlutverki byggðasafns
Árnesinga, auk fleiri húsa í kring. Hlutverk safnsins fyrir sögu bæjarins og varðveislu húsa og byggðamynsturs er
stórt og einnig liggja þar víða tækifæri varðandi ferðamennsku.

3

Aðalskipulag Árborgar 2010‐2030, október 2011, bls. 34
Ditto, bls. 32
5
Ditto, bls. 33
6
Inga Lára Baldvinsdóttir. Margur í sandinn hér markaði slóð. Eyrarbakkahreppur, 1998
4
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Nálægðin við hafið:
Sunnan við byggðina er hlaðinn sjóvarnargarður sem reistur var í byrjun 20. aldarinnar. Hann minnir á þá krafta
sem búa í úthafinu og hvernig verja þarf mannvirki af þeim sökum, en fyrr á öldum urðu á tíðum skemmdir af
völdum ágangs sjávar7. Þó hafnaraðstæður hafi aldrei verið sérlega góðar, þá var Eyrarbakki mikill
útgerðarstaður, sérstaklega á seinni hluta 19. aldar8. Fyrr á öldum var útræði mikið stundað frá Eyrarbakka, en
hafnaraðstæður eru með þeim hætti að það hefur lagst Fjörurnar neðan við garðinn eru á náttúruminjaskrá og eru
vinsælt útivistarsvæði bæjarbúa sem og annarra sem leið eiga um bæinn9.
Byggðamynstrið:
Byggðin einkennist af því að hafa byggst upp fyrir tíma nútíma skipulags og eru götur þessvegna misbreiðar og
lóðir af öllum stærðum og gerðum, sem og staðsetning húsa innan lóðanna. Þessa óreglulegu lögun ber sem mest
að varðveita eftir mætti. Húsin og rýmin á milli húsanna geta oft verið svo náskyld og háð hvort öðru að líta þarf á
þau sem eina órofa heild. Það smágerða í húsum og umhverfi þeirra, sem oft er gert af miklum stórhug, nákvæmni
og natni, má skynja allt um kring. Innan reitsins þarf því oft að horfa á húsin sem húsasamstæður frekar en stök
hús. Saman mynda húsin einskonar ,,klíku" þar sem opnu rýmin sem milli þeirra liggja, tengja þau saman af mikilli
kostgæfni. Ef eitt hús hyrfi eða það tæki á sig annan blæ, yrðu hin sem eftir stæðu, ekki söm á eftir. Auk gamalla
húsa má ennþá sjá ummerki af ýmsum hlöðnum grjótveggjum auk kartöflu- og matjurtagörðum með grjótgörðum.

Mynd 4 - Assistentahúsið og Húsið

Húsakönnun:
Um það bil 80 lóðir eru innan skipulagsreitsins og eru flestar þeirra þegar byggðar. Í tengslum við
aðalskipulagsgerð Eyrarbakka 1989, var gerð húsakönnun á vegum Þjóðminjasafns Íslands, þar sem fjallað var
um hús sem byggð voru fyrir 1930 og ekki höfðu gjörbreyst frá upprunalegri gerð. Þau hús sem þar er fjallað um,
vegna aldurs eru eftirfarandi, talið frá austri til vesturs, (merkt rauð á meðfylgjandi skýringamynd):

7

Sunnlenskar byggðir II, Flóinn. Búnaðarsamband Suðurlands, 1981.
Inga Lára Baldvinsdóttir. Margur í sandinn hér markaði slóð. Eyrarbakkahreppur, 1998
9
Aðalskipulag Eyrarbakka 1987‐2007, greinargerð. Skipulag Ríkisins, 1990.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Tún (Túngata 45a)
Bráðræði (Túngata 49)
Reginn (Eyrargata 30)
Breiðablik (Eyrargata 32)
Björgvin
Læknishús (við Eyrargötu)
Breiðaból (við Eyrargötu)
Stíghús (við Eyrargötu)
Ásaberg (við Eyrargötu)
Skjaldbreið (Eyrargata 38)
Einarshús
Merkigarður (Eyrargata 42)
Ingólfur (við Eyrargötu)
Garðhús (Eyrargata 46A)
Garðhús II (Eyrargata 46B)
Hlið (við Eyrargötu)
Ásgarður (við Eyrargötu)
Garðbær I
Garðbær II

Kirkjuhús (Guðmundarhús)
Húsið
Assistentahúsið
Sunnuhvoll (Búðarstígur 1)
Stighús (Búðarstígur 5a)
Eyrarbakkakirkja (við Búðarstíg)
Kirkjubær
Hraungerði
Norðurkot
Brenna I
Skúmsstaðir V
Hreggviður
Skúmsstaðir IV
Inghóll (Bakarastígur 4b)
Pálsbær (Bakarastígur 4)
Búðarstígur 10a
Búðarstígur 10b
Gunnarshús (Búðarstígur 12)
Bakaríið (Bakarísstígur 2)

Mynd 5 - Yfirlitsmynd yfir hús með varðveislugildi innan skipulagsreits

Nokkur tími er liðinn frá því að húsakönnunin var gerð 1989 og þarf því til viðbótar að meta önnur hús innan
reitsins sem, út frá aldri eða menningarsögu, gætu flokkast með verndargildi og eru þau þessi: ( merkt blá á
skýringamynd:10
39. Sandprýði
43. Bræðraborg
47. Mikligarður
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40. Björgvin
44. Mörk
48. Kaldbakur

41. Beitningaskúr
42. Óðinshús (við Eyrargötu)
45. Káragerði
46. Sjónarhóll (við Eyrargötu)

Upptalning þessi er ekki tæmandi og þyrfti að fá álit frá húsafriðunarnefnd hvað varðar uppfærslu á
húsakönnununni, (sjá nánar heimasíðu Eyrarbakka http://eyrarbakki.is/?page_id=95).
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Nánast öll þessi 48 hús falla undir lög um menningarminjar; annað hvort undir 29. gr. laga um menningarminjar nr.
80/2012, sem kveður á um að öll hús 100 ára og eldri séu friðuð og skuli leita samþykkis Minjastofnunar Íslands ef
til stendur að raska, spilla, breyta, rífa eða flytja þau, eða 30. gr. sömu laga, sem kveður á um að leita skuli álits
sömu stofnunar þegar um breytingu, niðurrif eða flutning á húsum sem byggð eru fyrir 1925 er að ræða.
Þróun:
Áhugi á endurgerð gamalla húsa hefur færst í vöxt á undanförnum árum og má sjá mörg dæmi þess innan
reitsins. Enn eru þó eldri hús sem eru í niðurníðslu og ekki hafa fengið viðhald sem skyldi. Önnur hús hafa verið
færð í nútímalegra horf eins og tíðkaðist hér fyrr á árum og hafa því breyst töluvert. Með aukinni vakningu í
varðveislu menningararfsins hefur tekist að „bjarga” mörgum þessara húsa en enn er þó nokkurt verk óunnið.
Sökum þess hve mörg hús og lóðir eru lítil að þá henta þau misvel sem íbúðarhús fyrir nútíma fjölskyldur og þær
kröfur sem oft eru gerðar. Í nokkrum tilvikum hafa húsin því breytt um hlutverk og eru nú orðin sumardvalahús en
vert er að vera vakandi yfir þeirri þróun, svo ekki verði of mörg hús í miðbænum án fastrar búsetu og þar með
líflaus stóran hluta ársins.
Gamla aðalgatan
Búðarstígur / Eyrargata, var aldrei steinlögð á sínum tíma heldur var hún moldar og malargata lengst af eins og
gamlar þorpsgötur víða á Íslandi voru. Síðar var hún malbikuð (1970-75) eins og hefðbundin húsagata í bæjum,
gerð nokkuð breið og við hana komið fyrir hefðbundnum ljósastaurum. Um leið var gatan hækkuð nokkuð og
misstu sum húsin nokkurn svip við þá aðgerð. Nú þegar búið er að gera upp mörg hinna gömlu húsa við
aðalgötuna kemur berlega í ljós að við hönnun hennar hefur ekki verið tekið tillit til þess smágerða stíls sem
einkennir gömlu húsin, gatan of breið m.v. eldri tíma og húsin því full nálægt götu (Skjaldbreið, Bræðraborg, Mörk)
eins og víða má sjá.
Safnasvæðið, með Byggðasafni Árnesinga og Sjóminjasafninu, setur svip sinn á miðbæinn og er aðdráttarafl fyrir
ferðamenn.

1.4.

Helstu markmið og viðfangsefni deiliskipulagsáætlunarinnar

Deiliskipulaginu er ætlað að móta uppbyggingarstefnu innan skipulagsreitsins í samræmi við ákvæði
aðalskipulags og hverfisverndarinnar sem þar er fjallað um.
Markmið deiliskipulagsins er að varðveita sérstöðu byggðarinnar sem felst m.a. í aldri húsa og sögulegu gildi
þeirra, götumynd og byggðarmynstri. Ennfremur er það markmiðið að gera ásýnd miðbæjarins fallegri og heillegri.
Þó áhersla sé lögð á varðveislu og endurgerð gamalla húsa verður horft til þess, þar sem því verður við komið, að
hægt sé að byggja lítilsháttar við sum hús eða breyta þannig að þau henti betur til íbúðar. Þetta á sérstaklega við
um þau hús sem falla ekki undir 29. gr. laganna, þ.e. um friðuð hús.
Helstu viðfangsefni tillögunnar verða:
• Mótun stefnu um varðveislu gamalla húsa sem getið er um í húsakönnun frá 1989 með síðari
viðbótum. Við skilmálagerð um endurgerð og uppbyggingu húsanna, verði tekið mið af
upprunalegu útliti þeirra og efnisvali.
• Mótun stefnu um nýbyggingar og viðbyggingar innan reitsins, þannig að þær falli vel að og taki
fullt tillit til núverandi bygginga.
• Mótun stefnu um endurbætur á aðalgötunni; Eyrargötu og Búðarstíg, þar sem bæði verður tekið
á breidd gatna og gangstétta, fyrirkomulagi bílastæða og efnisvali.
• Gatnaskipulag og aðkoma að lóðum verður skoðuð og reynt að tryggja bílastæði innan lóðar
eða í námunda við lóð ef slíkar aðstæður eru.
• Mótun stefnu um almenningsrými innan reitsins, m.a. torg, göngustíga, græn svæði ofl. Þar
verði sérstaklega horft til torga við opinberar byggingar s.s. kirkjuna og Byggðasafns Árnesinga
og svæði meðfram sjóvarnargarði verði skoðað í því ljósi að skapa gönguleið og auka
útivistargildi við garðinn.
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Leitað verði að gömlum sporum úr sögunni og þau hugsanlega endurvakin, hvort sem það eru
fornminjar eða aðrar sögulegar minjar sem gætu auðgað miðbæ Eyrarbakka.

Mynd 6 - Yfirlitsmynd yfir göturými og græn svæði innan skipulagsreits

Mynd 7 - Yfirlitsmynd yfir lóðir á Eyrarbakka
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Við samanburð á lóðarstærðum, eins og þær eru skráðar í Þjóðskrá (áður FMR-skrá) og svo í skipulagsgrunni sveitarfélagsins, kemur í ljós að á allmörgum lóðum er um nokkur frávik að ræða. Í sumum tilvikum er um lítinn mun að ræða, en í
öðrum nokkuð meiri. Við deiliskipulagsgerðina verður þetta misræmi skráð og að mörgu leyti væri upplagt að yfirfara
lóðarstærðir, lóðarmörk og lóðarsamninga, og leiðrétta þar sem við á. Það er þó á hendi sveitarfélagsins að ákveða slíkt.

1.5.

Tengsl áætlunar við aðra áætlanagerð

Innan skipulagsreitsins er ekkert deiliskipulag í gildi en nokkur skipulög liggja að deiliskipulagsreitnum, sjá
meðfylgjandi skýringaruppdrátt.

Mynd 8 - Skýringamynd - gildandi deiliskipulög, í og við skipulagsreit

Deiliskipulag – Hjalladæl:
Í gildi var eldra skipulag frá 1989; Deiliskipulag svæði 2, samþykkt í maí 1989. Það tekur til svæðis milli
Hjallavegar, Eyrargötu, Háeyrarvegar og Túngötu og svo tveggja húsaraða norðan Túngötu. Það fjallaði aðallega
um byggingarreiti fyrir bílskúra á lóðum núverandi húsa, en einnig var þar að finna nýjar lóðir við Hjalladæl. Því
skipulagi var breytt og náði eftir breytingu aðeins til lóða norðan Túngötu, sjá meðfylgjandi uppdrátt.

Mynd 9 - Skýringamynd – Hjalladæl - deiliskipulag
9

Sveitarfélagið Árborg
Eyrarbakki ‐ mibær

Deiliskipulagslýsing
Landform ehf

Einarshafnarhverfi - deiliskipulag:
Vestan við skipulagsreitinn var unnin breyting á deiliskipulagi; Deiliskipulag milli Túngötu, Nesbrúar og
Bakarísstígs, og var það samþykkt með auglýsingu nr. 1038 árið 2006. Sú nýbreytni var á því skipulagi, að nýjar
óbyggðar lóðir voru aðlagaðar eldri karakter. Eins voru nýjar lóðir felldar að gömlum garðlögum við ræktunarreiti.
Skilmálar um útlit og gerð húsa miðuðu að því að hægt væri að flytja gömul hús á lóðirnar, eða byggja þar ný hús,
þar sem stærð, efnisval og útlit væri í samræmi við aldamótarhúsin í þorpinu.

Mynd 10 - Skýringamynd – Einarshafnarhverfi - deiliskipulag

Þar fyrir utan hafa verið unnin deiliskipulög á einstökum eða fáum lóðum, sem eru eftirfarandi:

Mynd 11 - Deiliskipulag við Búðarstíg 19 á Eyrarbakka, samþykkt í maí 1999

Mynd 12 - Deiliskipulag Eyrargata 51-53 Eyrarbakka. Samþykkt í júlí 2009.
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Á árunum kringum 2000 var unnin greining á vegum sveitarfélagsins á svæðinu milli kirkjunnar og Miklagarðs og
vann Landform þá greiningu. Rýmið milli húsanna og götumyndin var m.a. þess sem var skoðað í þeirri greiningu.
Sú greining verður höfð til hliðsjónar við gerð deiliskipulagsins.
Ennfremur verður horft til skilmála sambærilegra byggðakjarna á landinu, þar sem fjallað hefur verið um varðveislu
gamalla húsa og aðlögun nýrra húsa að þeim.

1.6.

Áætlun um gagnaöflun og greiningu forsendna

Skipulagsráðgjafar hafa nú þegar farið í vettvangsferð og tekið ljósmyndir af götum og ólíkum húsagerðum, kynnt
sér skipulagslegar forsendur, fyrirliggjandi húsakönnun og ágrip af sögu staðarins.
Fornleifaskráning:
Þrjár friðlýstar byggingar eru innan skipulagsreitsins. Húsið á Eyrarbakka hýsir Byggðasafn Árnesinga. Húsið er
með merkustu húsum landsins og er timburhús af bolhúsgerð með bárujárnsþaki. Jens Lassen kaupmaður lét
reisa húsið 1765 en höfundur er ókunnur. Friðunin nær einnig til vestari stofu að sunnan og háalofts og hlaðins
stein- og torfgarðs umhverfis lóðina framanverða. Assistentahúsið, timburhús af reisiverki, reist 1881.
Eyrarbakkakirkja reist úr timbri árið 1886.
Aðrar friðlýstar fornminjar er Gónhóll. Hér er um að ræða bæjartorfu Skúmsstaða sem er forn samfelld bæjartóft
með grastorfu að ofan, sem nú kallast Gónhóll. 11 Liggur sjógarðurinn um hólinn framanverðan, framundan
Garðbæjarhúsinu. Í samráði við minjavörð Suðurlands verður ákveðið hvernig staðið verður að fornleifakönnun
innan reitsins. Í tengslum við deiliskipulagsgerð á Einarshafnarhverfinu, sem er vestan deiliskipulagsreitsins, voru
fornleifar skráðar árið 2004. Í þeirri skýrslu er m.a. fjallað um Skúmsstaði og fornleifar þar í kring og mun sú
skýrsla koma að miklum notum.12
Mæligrunnur og loftmynd:
Verkefnið verður unnið á grundvelli uppréttrar loftmyndar í ISN93 frá Loftmyndum ehf. og á mæligrunni Árborgar
sem gerður er af Verkfræðistofu Suðurlands. Kannað verður í samráði við byggingarfulltrúa hvort þörf sé á
uppmælingu lóða, garðlaga ofl. Bornar verða saman lóðarstærðir í Þjóðskrá og skráðar lóðarstærðir í kortagrunni
og þær bornar saman við lóðaleigusamninga. Þar getur leynst ákveðið misræmi sem reynst getur bagalegt að
hafa til lengri tíma litið.

1.7.

Umhverfisáhrif

Ekki er gert ráð fyrir mikilli uppbygginu innan skipulagsreitsins en þar sem reiturinn er á hverfisvernd, verður gerð
ítarleg grein fyrir hugsanlegum umhverfisáhrifum áætlunarinnar í deiliskipulagstillögunni, aðallega m.t.t.
varðveislugildis og svipmóts byggðar og einsakra bygginga.
Skipulagsáætlunin fellur ekki undir mat á umhverfisáhrifum áætlana, lög nr. 105/2006 þar sem ekki er um að ræða
framkvæmdir sem tilgreindar eru í 1. eða 2. viðauka laga nr. 106/2000, lög um mat á umhverfisáhrifum.

1.8.

Skipulagsferli – kynning og samráð

Lögð verður áhersla á samráð og opið skipulagsferli við gerð deiliskipulagsins. Boðað var til íbúafundar 12. des.
2013 og mun hún síðar verða birt á heimasíðu sveitarfélagsins ásamt deiliskipulagslýsingu. Eftir að endanleg
deiliskipulagstillaga er klár verður boðað til annars íbúafunda áður en tillagan fer í endanlega auglýsingu. Íbúar
verða hvattir til að hafa samband við ráðgjafa og bæjaryfirvöld og koma á framfæri ábendingum og tillögum og auk
þess mun verða haft samráð við starfandi hverfisráð. Helstu samráðsaðilar þar fyrir utan eru: Húsafriðunarnefnd
hjá Minjastofnun Íslands, minjavörður Suðurlands, Þjóðminjasafn Íslands, forstöðumaður Byggða- og
11

Sbr. Árb. 1905: 13. Skjal undirritað af MÞ 05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.
Fornleifaskráning vegna deiliskipulags í landi Skúmsstaða á Eyrarbakka. Edda Linn Rise, Margrét Hrönn
Hallmundsdóttir og Guðný Zoëga, 2004.
12
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Sjóminjasafnsins, fulltrúi fasteigna- og umsýslusviðs þjóðkirkjunnar, sóknarnefnd Eyrarbakkakirkju, forráðamenn
verslunar- og þjónustulóða ofl.
Helstu áfangar í skipulagsferlinu eru eftirfarandi:
1)

LÝSING DEILISKIPULAGS
• Des. 2013. - Fyrri íbúakynning og deiliskiplagslýsing sett á heimasíðu sveitarfélagsins og send á
Skipulagsstofnun til umsagnar.

2)

DEILISKIPULAGSTILLAGA – KYNNING OG SAMRÁÐ
• Jan-feb. 2014 - Vinnsla á deiliskipulagstillögu og samráð við áðurnefnda samráðsaðila
• Mars 2014– Síðari íbúakynning. Tillaga kynnt íbúum með áberandi hætti.

3)

KYNNING, AUGLÝSING, STAÐFESTING
• Mars-apríl 2014 - Deiliskipulagstillaga fullunnin og tekin til meðferðar
• Maí 2014 - Auglýsing deiliskipulagstillögu

Landform ehf/
Oddur Hermannsson og Svanhildur Gunnlaugsdóttir landslagsarkitektar FÍLA.
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