EYRARBAKKI
Deiliskipulag miðsvæðis
Skipulagslýsing
skv. 40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010

‐ til kynningar og umfjöllunar á
íbúafundi í samkomuhúsinu Stað á
Eyrarbakka, 12. desember 2013.

Deiliskipulagsreiturinn
Deiliskipulagsreiturinn er um 8,7 ha
að stærð og nær til svæðisins milli
Túngötu og sjóvarnargarðs,
Einarshafnarhverfis og Háeyrarvegs.
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Deiliskipulagsreiturinn
Deiliskipulagsreiturinn ákvarðast
m.a. af þeim fjórum gildandi
deiliskipulögum sem þegar finnast.
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Aðferðafræði
Í skipulagslýsingunni er farið í gegnum forsendur og helstu viðfangsefni deiliskipulagsins.
Áframhaldandi vinna við deiliskipulagið, þar sem skilmálar og annað er mótað ennfrekar,
mun byggja á SAMRÁÐI VIÐ ÍBÚA.
Mikilvægt er að vinna við deiliskipulag sem þetta, þar sem tillit þarf að taka til ólíkra
sjónarmiða, sé í nánu og góðu samstarfi við helstu hagsmunaaðila innan reitsins og aðra
samráðsaðila. Þeir eru þessir helstir:
Íbúar, rekstraraðilar og eigendur húsa innan deiliskipulagsreitsins.
Hverfisráð Eyrarbakka og byggingar‐ og skipulagsnefnd Árborgar.
Minjastofnun Íslands (áður Fornleifavernd ríkisins og Húsafriðunarnefnd).
Þjóðkirkjan, fasteignasvið og umsýslusvið kirkna
Markmið deiliskipulagsins munu byggja á þeim markmiðum sem sett eru fram í
aðalskipulagi Árborgar 2010‐2030.
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Stefna aðalskipulags Árborgar 2010‐2030
Deiliskipulag sem fyrirhugað er að vinna byggir á stefnumörkun aðalskipulags
Árborgar 2010‐2030 en samkvæmt því segir um Eyrarbakka á bls. 36;
,,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 þéttingar.”

Í aðalskipulagi Eyrarbakka 1997‐2017 sagði m.a um hús‐ og svæðisvernd;
,,Eyrarbakki er þétt þorp þar sem samstæður húsa, götumyndir og húsaraðir mynda afmörkuð
rými er gera breytilegar rýmisupplifanir. Hlöðnu veggirnir og sjóvarnargarðurinn taka þátt í að
afmarka rýmin milli húsanna og veita skjól.“
Út frá þessum orðum má sjá að áhersla er lögð á götumyndina þ.e. húsin, garðhleðslur og
rýmið á milli og því er mikilvægt að hlúð sé að þessu um leið og íbúum er gert kleift að
breyta og bæta umhverfi sitt svo Eyrarbakki haldist sem íbúasvæði frekar en fámenn
sumarhúsabyggð.
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Landnotkun og stefna aðalskipulags Árborgar 2010‐2030
Þjónustustofnanir:
S2 – Eyrarbakkakirkja,
S7 – Félagsheimilið Staður,
S15 – Byggðasafn Árnesinga og
Sjóminjasafnið, S26 – Spennistöð
Opið svæði til sérstakra nota:
Ú1 – Almenningsgarður
Ú4 – Leikvellir
Verslunarlóðir:
Gunnarshús við Búðarstíg 12,
Mikligarður við Búðarstíg 4, Sjónarhóll
og Óðinshús.
Hverfisvernd:
Á öllum deiliskipulagsreitnum ríkir
hverfisvernd sem felur í sér varðsveislu
á byggðamynstrinu
Friðuð hús og aðrar minjar:
Eyrarbakkakirkja, Assistentahúsið og
Húsið. Bæjartóft við Skúmsstaði
(Gónhóll)
Landform ehf
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Umhverfið og aðstæður á skipulagssvæðinu
Sagan og byggðamynstrið
Saga Eyrarbakka er samofin sögu verslunar og
útræðis. Hvorutveggja hefur verið á hröðu
undanhaldi frá miðri síðustu öld og í dag má helst
nálgast vitneskju um starfsemina á söfnum staðarins.
Sum húsanna hafa varðveist en önnur eru horfin úr
bæjarmyndinni.
Safnasvæðið er mikilvægur hlekkur í tengingunni
milli fortíðar og nútíðar.
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Umhverfið og aðstæður á skipulagssvæðinu
Sagan og byggðamynstrið
Á Eyrarbakka er ein heillegasta íbúðarbyggð landsins með húsum frá því um aldamótin
1900. Þar með talið elsta íbúðarhús landsins – Húsið (1765), sem er friðlýst auk
Assistentahússins (1881) og Eyrarbakkakirkju (1890).
Á undanförnum árum hefur áhugi á endurgerð og lagfæringu gamalla húsa eflst og má sjá
mörg dæmi um hversu vel hefur tekist til í þeim efnum. Húseigendur og bæjarbúar
almennt, eru meðvitaðir um menningararfinn og gera gjarnan hús sín upp í upprunalegri
mynd.
Sökum þess hve sum hús eru lítil, henta þau illa sem íbúðarhús, amk. fyrir stærri fjölskyldur
og er þá þörf á stækkun. Borið hefur á því að slík hús séu keypt og notuð sem frístundahús.
Er hægt að koma til móts við óskir íbúa sem þurfa stækkun húsnæðis þó svo að húsvernd
sé ráðandi þáttur?
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Húsakönnun frá 1989
Uþb. 48 af 76 húsum innan reitsins eru
áhugaverð sökum aldurs, sögu eða útlits. Þar af
eru 38 talin upp í húsakönnun frá 1989.
Í lögum um menningarminjar nr. 80/2012.
í 29. gr. segir að öll hús 100 ára eða eldri séu
friðuð og þarf leyfi Minjastofnunar Íslands til að
rífa, breyta þeim osfrv.
Skv. 30. gr. sömu laga, skal leita álits
Minjastofnunar Íslands ef flytja á eða breyta
húsum sem eru byggð 1925 eða fyrr.
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Húsakönnun frá 1989
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)
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Viðfangsefni: ‐ skilmálar
Við skilmálagerð verður að skoða hverja lóð fyrir sig.
Lóðir og hús eru mismunandi að stærð og aðstæður
innan lóða margvíslegar. Í skilmálum munu koma fram
ákvæði um eftirfarandi:
•Nýtingarhlutfall lóðar
•Byggingarreit
•Hæð húsa
•Bílskúrsrétt
•Þakform
•Glugga
•Klæðningu húsa og húskropp
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Viðfangsefni: ‐ Götumynd og bæjarrými
Skilgreining göturýmisins:
Fyrir liggur að skilgreina göturýmið,
þ.e. legu götu, gangstétta og
bílastæða. Eyrargata og Búðarstígur
eru víða ófrágengin en austan
skipulagsreitsins hafa staðið yfir
framkvæmdir sem stuðla að fegrun
og frágangi. Mikilvægt er að
þorpsgatan og hönnun hennar taki
mið af hinu smágerða í umhverfinu,
þ.e. hún má ekki vera of breið og
efnisval þarf að ríma við anda og
efnisval gömlu húsanna.
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Viðfangsefni: ‐ Götumynd, gata og gangstétt – dæmi um úrlausn

Kostur 1.
Gangstéttin liggur að austan norðan við götu en
þverar hana á móts við Ásaberg/Óðinshús og
liggur þá sunnan götunnar áfram til vesturs.

Kostur 2.
Í stað þess að ganglína þveri götuna er gatan sveigð
til suðurs og þar með getur gangstéttin haldið
áfram sömu megin, þ.e. norðan götu með bestu
skjól‐ og birtuskilyrði. Hlykkur götunnar gæti
útfærst sem hraðastillandi aðgerð.

Búið er að leggja um 550m af gangstétt frá Álfsstétt að Skjaldbreið og þaðan er eftir að leggja um 450m að Einarshöfn.
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Viðfangsefni: ‐ Götumynd og torg – dæmi um skýringarmynd

Torgið:
Árið 2000 vann Landform greiningu og nokkrar
tillögur að svæðinu milli kirkju, Hússins og
Miklagarðs. Deiliskipulagið mun m.a. fjalla um
torgið og hönnun þessa rýmis.
Landform ehf
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Viðfangsefni: ‐ Götumynd og torg

Torgið:
Kirkjan og svæðið í kring hefur tekið allmiklum
breytingum í gegnum árin. Áhugavert að fara
aftur í tímann í leit að skírskotunum.
Landform ehf
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Viðfangsefni: ‐ Græn svæði og útivistargildi
Öflugur sjóvarnargarðurinn vitnar um
þann ægikraft sem býr í hafinu. Fjaran
er einstök og á Náttúruminjaskrá. Huga
þarf að gönguleið meðfram
sjóvarnargarði og einnig þarf að móta
framtíðarsýn fyrir svæðið þar sem gamla
Vesturbúð stóð. Grænt svæði á lóð
byggðasafnsins er hluti af safnasvæðinu
og þar er einnig leiksvæði.

Hér sést uþb. lega Vesturbúðar
og gömul lega Búðarstígs.
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Viðfangsefni: ‐ skilmálar
Götur og opin rými verða ekki hönnuð í deiliskipulagsferlinu, en þar skulu koma fram ákvæði um
efnisval er varða eftirfarandi þætti:
•Götustein og götugögn, s.s.
lampa, bekki og önnur
götugögn
•Verndun garðlaga,
torfveggja ofl.
•Girðingar í götumynd.
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Viðfangsefni: ‐ skilmálar

Hugað verður að leiðbeinandi efnisvali við hönnun gatna og torga í takt við staðarandann.
Efnisvalið þarf einnig að ríma við húsin og huga þarf að ýmsum rýmishlutföllum á staðnum.
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Viðfangsefni: ‐ Lóðir og skráning lóðarstærða
• Hluti verkefnisins er að yfirfara lóðarstærðir en ekki
er fullkomið samræmi milli skráningar lóða í
fasteignaskrá og lóðastærða í skipulagsgrunni.
• Við fyrstu sýn virðist 3 lóðir óbyggðar innan reitsins.
• Hugmyndum og ábendingum má gjarnan koma á
framfæri til ráðgjafa.
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Markmið og viðfangsefni deiliskipulagsáætlunarinnar
Markmið deiliskipulagsins :

Varðveisla á sérstöðu byggðarinnar sem felst í aldri húsanna, götumyndum,
byggðarmynstri og sögulegu gildi þeirra. Ennfremur er það markmiðið að gera ásýnd
miðbæjarins heillegri, samtímis því að húseigendum er gert kleift að byggja við og nýta
lóðir betur, þar sem því verður við komið.
Helstu viðgangsefni:
• 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 götu og gangstétta, fyrirkomulagi bílastæða og efnisvali.
• Gatnaskipulag og aðkoma að lóðum verður skoðuð og reynt að tryggja amk. 1‐2 bílastæði innan
hverrar lóðar.
• 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 Byggðasafn Árnesinga.
• Skoðuð gömul spor úr sögunni og þau hugsanlega endurvakin, hvort sem það eru fornminjar eða
aðrar sögulegar minjar sem gætu auðgað miðbæinn.
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Framhaldið ‐ Deiliskipulagsferill
1) Fyrri íbúakynning ‐ deiliskipulagslýsing skv. 3.mgr. 40. gr. skipulagslaga
12. des. 2013 ‐ Opinn kynningafundur, þar sem farið er yfir helstu áherslur, forsendur og
fyrirhugað skipulagsferli.
2) Skipulagslýsing fer á heimasíðu sveitarfélagsins skv. 3.mgr. 40. gr. skipulagslaga.
3) Deiliskipulagstillaga unnin: Ráðgjafar munu í samstarfi við áðurnefnda samráðsaðila og útfrá
ábendingum í kjölfar þessarar kynningar og skipulagslýsingar, vinna deliskipulagstillögu.
4) Síðari íbúakynning – tillaga að deiliskipulagi kynnt skv. 4.mgr. 40.gr. skipulagslaga
feb./mars 2014. Deiliskipulagstillaga kynnt á íbúafundi og á heimasíðu Árborgar. Hér gefst
almenningi aftur færi á að koma með ábendingar og tillögur áður en tillagan er auglýst,
innan þess frests sem tiltekinn verður.
5) Auglýsing tillögu skv. 41.gr. skipulagslaga
maí 2014. Deiliskipulagstillaga (þar sem tekið hefur verið tillit til ýmissa ábendinga úr
kynningarferli) auglýst með áberandi hætti. Tillaga m.a. til skoðunar á heimasíðu
sveitarfélagsins og ráðhúsi Árborgar. Athugasemdir þurfa að vera skriflegar og berast
skipulagsfulltrúa innan 6 vikna frá fyrsta auglýsta degi.
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