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1. INNGANGUR
Milli áranna 2015 og 2016 varð tæplega 40% aukning á fjölda erlendra ferðamanna sem
komu til Íslands1 og á árinu 2017 má jafnvel gera ráð fyrir enn meiri aukningu frá fyrra ári2.
Austurland hefur ekki farið varhluta af þessari fjölgun en hlutfall gistinátta á svæðinu
sumarið 2016 var um 4,6% af heild á landsvísu3.
Samfara þessu hafa skapast vænlegar forsendur til uppbyggingar í þágu ferðaþjónustu í
Djúpavogshreppi. Í lok árs 2016 voru tólf aðilar ferðaþjónustuaðilar sem ráku hótel og
gistiheimili. Samtals buðu þeir upp á um 370 gistirúm4, og undanfarin ár hefur nýtingin verið
um 80% að sumri til en 20% á vetrum.
Í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020 kemur fram í meginmarkmiðum sveitarstjórnar
að stefnt sé „að því að efla og þróa atvinnutækifæri í ferðaþjónustu í Djúpavogshreppi m.a.
með því að að leggja áherslu á uppbyggingu góðra tjald‐ og hjólhýsasvæða og annarra gisti‐
og dvalarúrræða“ 5.
1.1 STAÐHÆTTIR OG HÚSAKOSTUR

Horft heim að Bragðavöllum (ljósm. Andrés Skúlason)

Jarðirnar Bragðavellir 1 og 2 eru við botn Hamarsfjarðar, sunnan Hamarsár. Í dalbotninum
einkennist land af lítt grónu flatlendi, árfarvegum og ræktuðu landi. Í suðri rís hratt

1

Sjá vef Ferðamálastofu: https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/heildarfjoldierlendra-ferdamanna
2
Sjá vef Ferðamálastofu: https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/talningarferdamalastofu-i-flugstod-leifs-eirikssonar
3
Hlutfall gistinátta á Austurlandi árin 2015 og 2014 var skv. opinberum tölum um 13%. Árið 2016 var gerð sú
breyting frá fyrri birtingum að gistináttatölur fyrir Sveitarfélagið Hornafjörð flokkast með Suðurlandi í stað
Austlands.
4
Tölur utan tjaldsvæða
5
Sjá kafla 1.2.3 í greinargerð skipulagsins.
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Melrakkanesfjall sem skilur Hamarsdal og Geithelladal. Í suðvestri gengur Snædalur til
vesturs umlukinn fjallstindum sem teygja sig í yfir 900 m.h.y.s.

Bragðavellir (ljósm. Loftmyndir)

Skipulagssvæðið er á og kringum bæjarstæðið, sem er í ríflega 800 m fjarlægð frá Hringvegi
um Hamarsfjörð. Þar er land fremur flatt og húsakostur nokkur. Íbúðarhús (byggt 1954)
stendur nyrst á bæjarstæðinu en útihús sem byggð hafa verið í áföngum á árabilinu 19541989 lítið eitt sunnan við. Austan við útihúsin er bæjarhlaðið. All nokkru sunnar stendur
frístundahús (byggt 1980) auk þess sem framundan útihúsum og suðaustan við þau hafa sjö
gistihús fyrir ferðamenn, 26,2 - 36,2 m2 að flatarmáli, verið reist í áföngum á undanförnum
árum. Þau eru nýtt í tengslum við ferðaþjónustu. Þá stendur lítil bygging við heimreiðina en
hún hýsir gestamóttöku og þvottahús.
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Bæjarstæðið á Bragðavöllum vorið 2016 (ljósm. Ingi Ragnarsson)

Fallegur og gróskumikill garður við suður- og vesturhlið íbúðarhússins, auk þess sem
myndarlegt skjólbelti er við austurhlið bæjarhlaðsins og austur með heimreiðinni. Þá hafa
einnig verið ræktuð upp skjólbelti á reit þar sem hluti gistihúsanna stendur, sem og
trjálundur nærri frístundahúsi.
Norðan og austan við bæinn eru ræktuð tún en að sunnanverðu er land lítið eitt hallandi og
einkennist af fremur lítt grónum melum og klettamyndum. Vestan við bæinn verður landið
fjölbreyttara þar sem skiptast á melbungur og klettar, skorningar og grónar lægðir. Frá
bæjarhlaðinu sunnan útihúsanna liggur vegslóði til vesturs sem kvíslast annars vegar niður að
gömlu brúnni yfir Hamarsá og hins vegar inn Hamarsdal.
1.2 MENNINGARMINJAR
Í maí 2017 gerði Fornleifastofnun Íslands deiliskráningu á um 60 ha lands á Bragðavöllum.
Skráðar voru 29 fornleifar sem eru flestir í túninu heima við bæinn, s.s. útihús, gömul
bæjarstæði, kálgarðar og varnargarðar (sjá kort 1). Í hættumati kemur fram að 19 minjar í
athafnasvæði í heimatúni teljast í stórhættu vegna framkvæmda og tvær vegna landbrots og
rofs. Átta minjar eru taldar í hættu.
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Kort 1. Deiliskráning fornleifa á Bragðavöllum (Fornleifastofnun Íslands)

1.3 LANDBÚNAÐUR OG FERÐAÞJÓNUSTA
Á Bragðavöllum hefur verið stundaður hefðbundinn landbúnaður um árabil og stefnt að slík
starfsemi verði áfram. Á allra síðustu árum hefur ferðaþjónustu vaxið fiskur um hrygg og reist
hafa verið sjö gistihús fyrir ferðamenn sem nýtt hafa verið í þeim tilgangi. Standa
byggingarnar beggja vegna heimreiðar í námunda við bæinn. Á Bragðavöllum voru 26
gistirými í lok október 2017 og var fjöldi gistinátta 5.376 á tímabilinu ágúst 2016 - október
2017. Nýtingin var hæst um 90% í júlí og ágúst 2017 en lægst var hún ríflega 26% í
nóvember. Þá jókst nýtingin utan háannar milli ára en 20-30% aukning er í september og
október 2017 miðað við sama tíma árið 2016.
2. SKIPULAGSLEG STAÐA
2.1 LANDSSKIPULAG
Í Landsskipulagsstefnu 2015 - 2026 er gert ráð fyrir að skipulag landnotkunar stuðli að eflingu
ferðaþjónustu í dreifbýli, jafnframt því sem gætt verði að varðveislu þeirra gæða sem eru
undirstaða ferðaþjónustu. Leitast þarf við að skipulagsgerð sveitarfélaga greini sérstöðu,
styrkleika og staðaranda á viðkomandi svæði hvað varðar tækifæri í ferðaþjónustu.
Skipulagsákvarðanir um ferðaþjónustu þurfa að taka mið af náttúruverndarsjónarmiðum og
kortlagningu á auðlindum ferðaþjónustunnar og miða að því að uppbygging ferðaþjónustu
nýtist jafnt íbúum á svæðinu sem og ferðamönnum.
7

2.2 AÐALSKIPULAG
Í breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogavogshrepps 2008 - 20206 sem nú er í vinnslu er
afmörkun verslunar- og þjónustusvæðis sýnd nærri bæjarstæði á Bragðavöllum (sjá kort 2). Í
meginmarkmiðum gildandi aðalskipulags7 segir að stefnt skuli að því að efla hliðargreinar
hefðbundis landbúnaðar, en ferðaþjónusta hefur fallið í þann flokk um langa hríð8.
Ennfremur kemur fram í meginmarkmiðum að efla skuli og þróa atvinnutækifæri í
ferðaþjónustu í Djúpavogshreppi. Þá segir í breytingu á aðalskipulagi að með uppbyggingu á
Bragðavöllum sé verið „að bregðast við auknum ferðamannastraumi, breyttum áherslum í
atvinnuháttum á svæðinu og styrkja inniviði ferðaþjónustunnar á svæðinu og byggð í
fámennri sveit“.

Kort 2. Breyting á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020 - Bragðavellir.

3. VIÐFANGSEFNI OG ÁHERSLUR DEILISKIPULAGS
Í áætlunum framkvæmdaraðila er stefnt á frekari umsvif á sviði ferðaþjónustu með auknu
framboði á gistingu, fjölbreyttari veitingaþjónustu og afþreyingu á og nærri núverandi
bæjarstæði.
Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir veitinga- og samkomuhúsi á bæjarstæði en stefnt er að
hluti núverandi útihúsa, sem ekki eru lengur í notkun, verði endurgerður sem næst
upprunalegri mynd og aðlagaður nýju hlutverki. Þá er gert ráð fyrir að nýtt íbúðarhús rísi í
6

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020. Uppbygging ferðaþjónustu á Bragðavöllum
- breytt landnotkun.
7
Sjá kafla 1.2.3 í greinargerð skipulagsins.
8
Sjá t.d. Þórður Friðjónsson (1995). Landbúnaður: Hvert stefnir? Ráðunautafundur, bls. 1-9.
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námunda við núverandi íbúðarhús. Þá gerir tillagan gerir ráð fyrir að til viðbótar við þau sem
nú standa, verði reist 22 lítil gistihús ætluð til útleigu til ferðamanna auk þjónustuhúss.
Viðfangsefni deiliskipulagsins er því að afmarka lóðir, staðsetja byggingarreiti, setja fram
skilmála um húsgerð, gera tillögu að aðkomu, bílastæðum, göngustígum og gróðri, jafnframt
því að gera grein fyrir lögnum og veitum.
Megináherslur skipulagsins eru að skapað verði umhverfi sem mætir væntingum, þörfum og
löngunum þeirra sem sækja svæðið heim og að uppbygging ferðaþjónustu rýri ekki staðhætti
og landslag. Til að mæta þeim áherslum skulu byggingar falla vel að landi og taka mið af
veðráttu og vindafari. Aðgengi að húsunum skal vera gott og skýrt skal greint á milli akandi
og gangandi umferðar. Þá skal dregið úr truflun vegna akandi umferðar eins og kostur er og
kyrrstæðir bílar staðsettir með þeim hætti að þeir spilli ekki útsýni og umhverfisgæðum.
Tryggja skal næði eins og framast er unnt, og skapa tækifæri fyrir fólk að stjórna eigin
aðstæðum. Þar sem þarfir, væntingar og langanir íbúa og gesta eru ólíkar, þarf deiliskipulagið
að skapa svigrúm fyrir báða aðila, þannig að samvera og samspil þeirra verði með sem
jákvæðustum hætti.
Lögð er sérstök áhersla á að allur frágangur að framkvæmdum loknum sé vandaður.
4. SKIPULAGS- OG BYGGINGARSKILMÁLAR
Deiliskipulagstillagan tekur yfir 8,25 ha svæði sem nær yfir bæjarstæðið á Bragðavöllum og
nærsvæði. Allt land innan skipulagssvæðisins er skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði. Í
tillögunni er ekki sett fram áfangaskipting heldur gert er ráð fyrir að uppbygging innan
svæðisins taki mið af því hvernig ferðaþjónusta á svæðinu þróast. Að því sögðu, gerir tillagan
ráð fyrir að innan fyrirhugaðra byggingarsvæða sé uppbyggingu ávallt stýrt þannig að
markmið um heilsteypta ásýnd sé uppfyllt. Hér á eftir er lýst almennum skilmálum sem gilda
um byggingar og framkvæmdir í tengslum við deiliskipulag þetta.
4.1 LÓÐIR, BYGGINGAR OG BYGGINGARSKILMÁLAR
Í tillögunni eru afmarkaðar fimm misstórar lóðir:
 Lóð 1: Lóðin er 1.794 m2 og stendur hluti útihúsa innan lóðarinnar, þ.e. yngra og eldra
fjárhús með áburðarkjöllurum, votheysgryfja, hlaða og fjós9. Gert ráð fyrir að veitingaog samkomuhús rísi þar eldra fjárhús og áburðarkjallari, hlaða og fjós standa nú.
 Lóð 2: Lóðin er 1,89 ha. Á lóðinni stendur hluti útihúsa, þ.e. véla-/verkfærageymsla og
hlaða auk núverandi íbúðarhúss. Gert er ráð fyrir að notkun bygginganna verði óbreytt.
 Lóð 3: Lóðin er 1.250 m2 og er innan hennar gert ráð fyrir nýju íbúðarhúsi.
 Lóð 4: Lóðin er 1,48 ha. Innan lóðarinnar standa nú sjö lítil gistihús fyrir ferðamenn og er
gert ráð fyrir að þrjú rísi til viðbótar.
 Lóð 5: Lóðin er 4,52 ha og innan hennar er gert ráð fyrir að allt að 19 lítil gistihús fyrir
ferðamenn og eitt þjónustuhús rísi.

9

Miðað við Fasteignaskrá 12. nóvember 2017.
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Um byggingar gilda öll ákvæði laga og reglugerða sem við eiga s.s. byggingar- og skipulagslög,
byggingarreglugerðir, skipulagsreglugerðir, reglugerðir um brunavarnir og brunamál.
Uppdrætti vegna þeirra skal leggja fyrir byggingarfulltrúa Djúpavogshrepps. Aðaluppdrættir
skulu vera í samræmi við gildandi byggingarreglugerð og deiliskipulagsskilmála.
4.1.1 LÓÐ 1: VEITINGA- OG SAMKOMUHÚS
Innan byggingarreits er heimilt að reisa veitinga- og samkomuhús með starfmannaaðstöðu.
Brúttóflatarmál byggingar má að hámarki vera 620 m2. Skal hver byggingarhluti nýbyggingar
skal taka ríkulega mið af útliti sambærilegs byggingarhluta núverandi byggingar, þ.m.t.
vegghæðir, mænishæð, mænisstefnu og þakhalla. Tvær hæðir eru heimilaðar í þeim hluta
byggingarinnar sem nú er skilgreindur sem fjárhús með áburðarkjallara, auk þess sem heimilt
er að stækka þann hluta byggingarinnar innan byggingarreits til austurs.
Vanda skal til hönnunar og útfærslu á byggingunni. Byggingarefni skal vera steinsteypa,
timbur, gler og málmur. Litaval skal vera hóflegt og hafa vísun til sögu bygginganna.

Frumtillögur að veitinga- og samkomuhúsi (TGJ Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur)

4.1.2 LÓÐ 3: ÍBÚÐARHÚS
Innan byggingarreits er heimilt að reisa íbúðarhús á allt að tveimur hæðum auk möguleika á
kjallara eftir því sem aðstæður leyfa. Brúttóflatarmál byggingar má að hámarki vera 200 m2.
Húsið skal hafa mænisþak og má mænishæð vera allt að 6 m yfir gólfkóta. Til auka
heildstæða ásýnd bæjarstæðisins er lagt til að staðsetning húss innan byggingarreits verði
sem næst lóðarmörkum lóðar 2.

Íbúðarhúsið á Bragðavöllum fyrir miðju og gistihús fyrir ferðamenn til vinstri. Fyrirhuguð lóð 3 lengst til hægri
(ljósm. Páll Jakob Líndal)
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4.1.3 LÓÐ 4: NÚVERANDI GISTIHÚS FYRIR FERÐAMENN
Þrír byggingarreitir (4A, 4B og 4C) eru afmarkaðir innan lóðarinnar. Svo dvalargestir fái sem
best notið þeirra umhverfisgæða sem svæðið hefur uppá að bjóða skulu byggingar falla vel
að landi og staðháttum, bæði hvað varðar hönnun og litaval.
Gistihús fyrir ferðamenn norðan heimreiðar (4A)
Innan byggingarreits 4A standa nú tvö 26,2 m2 og eitt 36,1 m2 gistihús úr timbri. Ekki er gert
ráð fyrir frekari byggingum innan byggingarreitsins.
Gistihús fyrir ferðamenn sunnan heimreiðar (4B)
Innan byggingarreits 4B standa nú þrjú 36,1 m2 og 26,2 m2 gistihús úr timbri. Til viðbótar er
heimilt að reisa allt að þrjú gistihús innan byggingarreitsins og má flatarmál hvers hús ekki
fara yfir 40 m2. Staðsetning bygginga er ekki sýnd á skipulagsuppdrætti svo njóta megi
ákveðins frelsins við við endanlega hönnun svæðisins. Vanda skal til hönnunar og útfærslu á
húsum, þau skulu byggð úr timbri, hafa mænisþak og samræmt útlit og reist á steinsteyptum
undirstöðum.
Stakstætt gistihús fyrir ferðamenn (4C)
Innan byggingareits 4C stendur nú 63,1 m2 bygging úr timbri. Ekki er gert ráð fyrir frekari
byggingum innan byggingarreitsins.

Núverandi húsakostur á Bragðavöllum (ljósm. Ingi Ragnarsson)

4.1.4 LÓÐ 5: GISTIHÚSABYGGÐ
Tveir byggingareitir (5A og 5B) eru afmarkaðir innan lóðarinnar Innan byggingarreita er
heimilt að reisa gistihús fyrir ferðamenn þar sem flatarmál hvers húss má að hámarki vera 40
m2. Heimilt er að reisa eitt, allt að 20 m2 þjónustuhús á öðrum hvorum byggingarreit
lóðarinnar. Innan hvors byggingareits er heimilt að reisa allt að 10 gistihús fyrir ferðamenn
eða níu gistihús og þjónustuhús.
Staðsetning bygginga er ekki sýnd á skipulagsuppdrætti svo njóta megi ákveðins frelsins við
við endanlega hönnun svæðisins. Vanda skal til hönnunar og útfærslu á húsum, þau skulu
byggð úr timbri, hafa mænisþak og samræmt útlit og reist á steinsteyptum undirstöðum. Svo
11

dvalargestir fái sem best notið þeirra umhverfisgæða sem svæðið hefur upp á að bjóða,
skulu húsin falla vel að landi og staðháttum. Skal mænisstefna húsa taka mið af landi og
staðháttum og skal hönnun húsa, s.s. staðsetning inngangs og glugga, skal taka mið af
veðurfari.
4.2 AÐKOMA OG BÍLASTÆÐI
4.2.1 AÐKOMA
Aðkoma að lóðum 1 og lóðum 2 er um heimreiðina að Bragðavöllum og bæjarhlaðið. Gert er
ráð fyrir aðkomu bíla sem þjónusta veitinga- og samkomuhús, bæði sunnan og norðan við
bygginguna. Þar sem endanleg útfærsla og staðsetning verður ákveðin samfara hönnun
byggingarinnar eru aðkomuleiðir er ekki sýnd á deiliskipulagsuppdrætti.

Bæjarhlaðið. Útihúsin fyrir miðju og íbúðarhús lengst til hægri (ljósm. Páll Jakob Líndal)

Aðkoma að lóð 3 verður um akfæran slóða frá bæjarhlaði og austur fyrir núverandi
íbúðarhús.
Á lóð 4 veitir heimreið aðkomu að þeim byggingum sem standa næst henni. Aðkoma að þeim
byggingum á lóð 4 sem standa fjær heimreið, verður eftir slóða sem kvíslast til suðurs frá
heimreið til móts við bæjarhlaðið.
Aðkoma að lóð 5 er um slóða sem tekur við af heimreiðinni, liggur sunnan útihúsa og áfram
inní Hamarsdal. Á bæjarhlaði og við útihús er gert ráð fyrir að slóðinn færist til suðurs til að
rýmka um byggingar sem enn verða nýttar til hefðbundins landbúnaðar.
4.2.2 BÍLASTÆÐI
Lóð 2: Bæjarstæði
Til að þjóna bæði gestum sem koma í veitinga- og samkomuhús og þeim gestum sem dvelja í
gistihúsum er gert ráð fyrir allt að 40 bílastæðum (þar af tveimur stæðum fyrir hreyfihamlaða
auk þess sem gera skal ráð að hleðslustöð fyrir rafmagnsbíla) til móts við bæjarhlað.
Jafnramt er gert ráð tveimur rútustæðum sunnan við heimreið og sleppistæði fyrir rútur við
bæjarhlað. Til að draga úr neikvæðum áhrifum völdum umferðar og kyrrstæðra bíla á
upplifun fólks á svæðinu, og hvetja gesti til að fylgja göngustígum er gert ráð fyrir að
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jarðvegsmanir verði byggðar upp umhverfis bílastæðin í samræmi við deiliskipulagsuppdrátt.
Manirnar skulu vera allt að 150 cm að hæð og skal útlit þeirra falla mjög vel að landslagi og
staðháttum. Þá skal útlit þeirra og efnisval hafi vísun til náttúrunnar á svæðinu.
Þá er áfram gert ráð fyrir bílastæðum við núverandi íbúðarhús.
Kvöð er á lóð 2 um að aðkomuveg að lóðum 1, 3 og 5.

Svæði sunnan bæjarhlaðs þar sem gert er ráð fyrir bílastæði (ljósm. Páll Jakob Líndal)

Lóð 3: Íbúðarhús
Gert er ráð fyrir þremur bílastæðum við íbúðarhús. Þar sem endanleg útfærsla og
staðsetning verður ákveðin síðar eru bílastæði er ekki sýnd á deiliskipulagsuppdrætti.
Lóð 4: Núverandi gistihús fyrir ferðamenn
Fyrir þær byggingar sem standa nær heimreið er gert ráð fyrir bílastæðum við heimreið. Fyrir
þær byggingar sem standa fjær heimreið innan byggingareits 3B er gert ráð fyrir að einu
bílastæði fyrir hvert gistihús. Þar sem endanleg útfærsla og staðsetning verður ákveðin síðar
eru bílastæði er ekki sýnd á deiliskipulagsuppdrætti.
Kvöð er á lóð 4 um að aðkomuveg að lóð 2.
Lóð 5: Gistihúsabyggð
Gert er ráð fyrir einu bílastæði fyrir hvert gistihús. Til að draga úr neikvæðum áhrifum
umferðar og auka öryggi dvalargesta og annarra sem eiga leið um, er gert ráð fyrir
sameiginlegum bílastæðum fyrir 2-6 bíla á nokkrum stöðum innan lóðar. Gert er ráð fyrir
greiðum göngutengingum milli bílastæða og gistihúsa.
Við endanlega útfærslu þarf að tryggja að truflun á jákvæðri upplifun fólks sé haldið í algjöru
lágmarki. Velja þarf bílastæðum, aðkomuvegum að þeim innan lóðar og göngutengingum
milli bílastæða og gistihúsa stað þannig að áhrif umferðar og kyrrastæðra bíla séu sem
minnst og þurfa mannvirkin að falla vel að landi.
Staðsetning bílastæða og aðkomuvega að þeim innan lóða eru ekki sýnd á
deiliskipulagsuppdrætti.
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Horft til norðvesturs yfir lóð 5 (ljósm. Páll Jakob Líndal)

4.3 GÖNGUSTÍGAR, ÚTI- OG DVALARSVÆÐI OG GRÓÐUR
4.3.1 GÖNGUSTÍGAR
Í tillögunni er lögð áhersla á að skilja að akandi og gangandi umferð eins og kostur er.
Jafnframt er lögð áhersla á að draga úr akandi umferð inn á viðkvæmari svæði, s.s.
gistihúsabyggð. Lögð er áhersla á að göngustígar séu greiðfærir, áhugaverðir og myndi
rökrétta tengingu milli staða.
Viðamesta uppbygging göngustíga á skipulagssvæðinu er á lóð 2 milli bílastæðis og veitingaog samkomuhúss sunnan bæjarhlaðs. Í tillögunni er gert ráð fyrir tengistígar af bílastæðum
renni saman við einn megingöngustíg sem liggur niður að útisvæði framan við veitinga- og
samkomuhús.
Sömuleiðis er gert ráð fyrir tengistígum frá bílastæði yfir í gistihúsabyggð (lóðir 4 og 5).
Gert er ráð fyrir að lega stíga sé í samræmi við deiliskipulagsuppdrátt en nákvæm lega þeirra
skal ákvarðast á vettvangi. Breidd megingöngustígs skal vera allt að 3 m en breidd tengistíga
allt að 1,5 m. Vanda þarf til uppbyggingar og frágangs á stígum. Mælst er til að hæð stíga
fylgi hæð lands og stígar fylgi landhalla.
Á deiliskipulagsuppdrætti eru sýnt göngustígakerfi um svæðið en nákvæmleg lega stíga skal
að ákvarðast á vettvangi. Við lagningu stíga er mikilvægt að þeir falli vel að landi og frágangur
og uppbygging þeirra sé af góðum gæðum. Mælst er til að hæð stíga fylgi hæð lands og stígar
fylgi landhalla. Þar sem þess gerist þörf, skal gæta að því að vatni sé veitt undir stíga, þá
undir göngubrýr eða í gegnum rör. Mikilvægt er að tryggja að gönguleiðir séu eins öruggar og
frekast er unnt svo þær nýtist sem breiðustum hópi gesta.
4.3.2 ÚTI- OG DVALARSVÆÐI
Lóðir 1 og 2
Gert er ráð fyrir úti- og dvalarsvæði austan og norðan við veitinga- og samkomuhúsið. Gert
er ráð fyrir að hið síðarnefnda tengist úti- og dvalarsvæði sem verður í garðinum vestan við
núverandi íbúðarhús.
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Útihúsin á Bragðavöllum. Fyrirhuguð úti- og dvalarsvæði eru framan við hús á miðri mynd og lengst til hægri
(ljósm. Páll Jakob Líndal)

4.3.3 GRÓÐUR
Heimilt er að gróðursetja á skipulagssvæðinu. Mikilvægt er að huga vel að staðsetningu og
tegundum plantna svo umhverfisgæðum svæðisins, s.s. fallegu útsýni, einkennandi
klettamyndum og náttúrulegum gróðri, sé ekki spillt.
4.4 VEITUR
4.4.1 VATNSVEITA / HEITT VATN
Neysluvatn er í öllum byggingum og er þess aflað úr vatnsbóli sem er skammt ofan við
bæjarstæðið. Staðsetning vatnsbóls sýnd á uppdrætti. Samfara uppbyggingu veitinga- og
samkomuhúss á lóð 1 og nýrrar gistihúsabyggðar á lóð 5 þarf að huga sérstaklega að
neysluvatnsöflun og neysluvatnsöryggi í samstarfi við eftirlitsaðila. Öflun neysluvatns og
frágangur vatnsveitu skal unnin í samræmi við reglugerð um neysluvatn nr. 536/2001 og
reglugerð um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999.
4.4.2 RAFVEITA
Rafmagn er á svæðinu og allar byggingar tengdar rafmagni. Staðsetning spennis sýnd austan
við núverandi íbúðarhús.
Ekkert rafmagn er á lóð 5 og þarf lagning og staðsetning rafstrengja í jörð frá bæjarstæði að
ákveðast í samráði við fagaðila.
4.4.3 FRÁVEITA
Fráveita frá þeim hluta útihúsa sem mörkuð eru innan byggingareits á lóð 1 er leidd í rotþró
sem er nokkru vestan við bæjarstæðið og er staðsetning hennar sýnd á
deiliskipulagsuppdrætti.
Fráveita frá núverandi íbúðarhúsi er leidd í rotþró sem staðsett er rétt utan við skjólbelti
norðan hússins. Gert er ráð fyrir að núverandi fyrirkomulagi verði breytt og frárennsli tengist
rotþró vestan við bæjarsvæðið. Sömuleiðis er gert ráð fyrir að fráveita nýs íbúðarhúss á lóð 3
verði leidd í sömu rotþró.
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Rotþró vestan við bæjarstæðið. Gamla brúin yfir Hamarsá í baksýn (ljósm. Páll Jakob Líndal)

Fráveita frá öllum húsum á lóð 4 er leidd í rotþró sem staðsett er ofan heimreiðar nokkru
austan við byggðina og er staðsetning hennar sýnd á deiliskipulagsuppdrætti.
Í nýrri gistihúsabyggð verður frárennsli skólps leitt í rotþró og skal staðsetning hennar
ákveðin samfara uppbyggingu.
Öll uppbygging fráveitu skal unnin í samstarfi við eftirlitsaðila. Frágangur rotþróa skal
uppfylla ákvæði reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitu og skólp.
4.5 FORNLEIFAR
Líkt og rakið er í kafla 1.2 er fjölda skráðra fornleifa að finna innan deiliskipulagssvæðis og í
námunda við það. Við nánari útfærslu einstakra þátta deiliskipulagstillögunnar og
framkvæmdir á svæðum sem skráðar minjar er að finna eða líkur eru á að minjar finnist, skal
unnið í samstarfi við eftirlitsaðila og í samræmi við lög um menningarminjar nr. 80/2012.
Sérstaklega skal horft til framkvæmda á lóðum 1 og 3 þar sem grípa skal til
mótvægisaðgerða, sem felast í rannsóknum á þeim minjum sem kann að vera raskað vegna
skipulagsins. Annaðhvort þarf því að gera könnunarskurði á þeim svæðuum innan lóðianna
sem raskað verður áður en til framkvæmda kemur eða hafa framkvæmdaeftirlit
fornleifafræðings þegar að framkvæmdum kemur. Komi minjar í ljós þarf að stöðva
framkvæmdir og rannsaka þær með fornleifauppgreftri eftir fyrirsögn Minjastofnunar
Íslands.
5. UMHVERFISMAT
Deiliskipulagstillagan fellur undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 en þar segir í 1.
grein: „Markmið þessara laga er að stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum
umhverfisáhrifum og jafnframt stuðla að því að við áætlanagerð sé tekið tillit til
umhverfissjónarmiða.“ Fjallar umhverfismat vegna skipulagsins um að greina frá áhrifum
þess í samanburði við þá stefnu sem mörkuð er í staðfestu aðalskipulagi sveitarfélagsins.
Með mati þessu er reynt að tryggja að ákvarðanataka um þá þætti sem taldir eru hafa
umtalsverð áhrif á umhverfi verði skýr og gagnsæ.
5.1 SAMANTEKT
Við mat á umhverfisáhrifum var uppbygging ferðaþjónustu við bæjarstæði skoðuð.
Niðurstöður mats sýna að uppbyggingin getur haft neikvæð áhrif á landslag, staðbundin
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neikvæð áhrif gróðurfar sem og neikvæð sjónræn áhrif. Á móti vega þeir hagsmunir sem
samfélag og atvinnulíf hefur að aukinni atvinnustarfsemi og ferðamennsku í dreifbýli í fremur
fámennu sveitarfélagi. Niðurstaðan er sú að sá ávinningur sem hlýst af uppbyggingu
ferðaþjónustu á Bragðavöllum sé umtalsvert meiri en þau neikvæðu umhverfisáhrif sem af
framkvæmdinni hljótast.
5.2 YFIRLIT YFIR UMFANG OG EFNI UMHVERFISMATSINS
Samkvæmt 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 fellur eftirfarandi
framkvæmd í flokk C og kann því hafa umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér:
 Töluliður 1.02 - Framkvæmdir til endurskipulagningar á landareignum í dreifbýli á
landsvæði allt að 20 ha.
Í umhverfismatinu verður gerð því grein fyrir áhrifum breyttrar landnotkunar við bæjarstæði
sem og áhrifum núllkosts.
5.3 UMHVERFISÞÆTTIR OG ÁHRIF
Eftirtaldir umhverfisþættir eru taldir geta orðið fyrir áhrifum af fyrirhuguðu deiliskipulagi:
Landslag, jarðminjar og sjónræn áhrif, gróðurfar, fugla, vatnalíf og veiði, menningarminjar,
samfélag og atvinnulíf og ferðamennska.
5.4 VIÐMIÐ UMHVERFISÁHRIFA
Forsendur við mat á umhverfisáhrifum byggðu á eftirfarandi þáttum:
 Viðmiðum í íslenskum lögum og reglugerðum, stefnumörkun íslenskra stjórnvalda og
skuldbindingu Íslands á alþjóðavísu.
 Greiningu sérfræðinga á einkennum og vægi áhrifa á einstaka umhverfisþætti á
framkvæmdasvæði.
 Umsögnum og athugasemdum lögboðinna umsagnaraðila, hagsmunaaðila og
almennings, sem liggja fyrir.
Við mat á umhverfisáhrifum var unnið eftir lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.
Ennfremur var stuðst við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar um umhverfisskýrslu og um
flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa.
5.5 AÐFERÐ OG FRAMSETNING
Umhverfismat þetta var unnið á þann hátt að gerðar voru venslatöflur, þar sem fram koma
umhverfisþættir, möguleg áhrif á þá eru skilgreind og þeim gefin einkunn sbr. eftirfarandi:
+

Deiliskipulagstillagan hefur jákvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt

0

Deiliskipulagstillagan hefur ekki teljandi áhrif á á viðkomandi umhverfisþátt

-

Deiliskipulagstillagan hefur neikvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt

?

Deiliskipulagstillagan hefur óljós áhrif á viðkomandi umhverfisþátt
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Til að vega á móti þeim neikvæðu áhrifum, sem fyrirhuguð framkvæmdir geta haft á
umhverfisþætti getur komið til mótvægisaðgerða þar sem því verður við komið. Lagðar eru
fram tillögur að mótvægisaðgerðum eftir að áhrif fyrirhugaðra framkvæmda hafa verið
metin.
Í umhverfismati þessu er uppbygging ferðaþjónustu við bæjarstæði borið saman við núllkost,
þ.e. núverandi stöðu ferðaþjónustu á Bragðavöllum.
5.6 MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM
Tafla 1 sýnir áhrif ferðaþjónustusvæðis og tafla 2 sýnir núllkost.
Tafla 1. Helstu þættir sem kunna að verða fyrir áhrifum deiliskipulags vegna uppbyggingar ferðaþjónustu á og
nærri bæjarstæði á Bragðavöllum.

Umhverfisþættir

Áhrif

Landslag, sjónræn áhrif

Fuglar

Lögð er áhersla á að fella fram allar framkvæmdir að landslagi
til að draga úr neikvæðum sjónrænum áhrifum sem kunna að
hljótast af uppbyggingu, en neikvæð sjónræn áhrif geta orðið
nokkur.
Áhrif á gróðurfar munu vera verulega neikvæð á þeim reitum
sem uppbygging mannvirkja er fyrirhuguð. Á móti kemur að
skipulagssvæðið er að talsverðum hluta a) á svæðum þar sem
gróðri hefur þegar verið raskað í tengslum við hefðbundin
landbúnaðarstörf og b) á lítt grónum svæðum. Þá verður
gengið verið vel frá landi að framkvæmdum loknum.
Skipulagsgerðin munu ekki hafa teljandi áhrif á fugla.

Vatnalíf og veiði

Skipulagsgerðin mun ekki hafa áhrif á vatnslíf eða veiði.

0

Menningarminjar

Svæðið hefur verið deiliskráð m.t.t. fornleifa og
deiliskipulagstillagan tekur mið af staðsetningu þeirra. Í
tilvikum þar sem minjar kunna að vera í hættu vegna
skipulagsins, verður lögð áhersla á gott samráð við
eftirlitsaðila.
Skipulagsgerðin hefur verulega jákvæð áhrif á samfélag þar
sem hún skapar möguleika til uppbyggingar ferðaþjónustu í
sveitarfélaginu. Framkvæmdir getur haft veruleg jákvæð áhrif á
atvinnu verktaka á svæðinu meðan á framkvæmdum stendur.
Skipulagsgerðin mun skapa aukna möguleika fyrir ferðafólk að
dvelja í sveitarfélaginu og þannig hafa verulega jákvæð áhrif á
ferðamennsku í svæðinu. Lögð verður áhersla á uppbyggingu
góðs göngustígakerfis til að draga úr álagi á náttúru.

0

Gróðurfar

Samfélag og atvinnulíf

Ferðamennska

Vægi
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-/0

-/0

0

+

+

Tafla 2. Helstu þættir sem kunna að verða fyrir áhrifum vegna núllkosts.

Umhverfisþættir

Áhrif

Vægi

Landslag, sjónræn áhrif

Núllkostur hefur engin áhrif á landslag né sjónræn áhrif.

0

Gróðurfar

Núllkostur hefur engin áhrif á gróðurfar.

0

Fuglar

Núllkostur hefur engin áhrif á fugla.

0

Vatnalíf og veiði

Núllkostur hefur engin áhrif á vatnalíf.

0

Menningarminjar

Núllkostur hefur engin áhrif á menningarminjar.

0

Samfélag og atvinnulíf

Núllkostur hefur jákvæð áhrif á samfélag og atvinnulíf þar sem 0/+
núverandi rekstur styrkir búsetu í sveitarfélaginu og skapar
atvinnu. Á móti kemur þarf rekstrareiningin að stækka svo
hægt sé að skjóta styrkari stoðum undir hana. Að öðrum kosti
getur brugðið til beggja vona.
Núllkostur hefur jákvæð áhrif á ferðamennsku, þar sem hann 0/+
skapar ferðafólki tækifæri til að dvelja lengur í sveitarfélaginu.
Á móti kemur að rekstrareiningin er fremur lítil, og heildaráhrif
hennar því takmörkuð.

Ferðamennska

5.6.1 NIÐURSTAÐA
Niðurstöður mats sýna að uppbygging ferðaþjónustu á og nærri bæjarstæði á Bragðavöllum
getur haft neikvæð áhrif á landslag, staðbundin neikvæð áhrif gróðurfar sem og neikvæð
sjónræn áhrif.
Á móti kemur ávinningur af uppbyggingu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu, sem stuðlar að
búsetu í dreifbýli og eykur atvinnutækifæri innan sveitarfélagsins. Þá hefur uppbyggingin
jákvæð áhrif á ferðamennsku innan sveitar þar sem fleiri ferðamenn fá tækifæri til að lengja
dvöl sína innan sveitarfélagsins. Í kafla 4.5 eru tilgreindar mótvægisaðgerðir er snúa að
rannsóknum á fornleifum sem kann að verða raskað vegna skipulagsins.

Gestir á Bragðavöllum (ljósm. Ingi Ragnarsson)
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6. KYNNING OG SAMRÁÐSAÐILAR
Í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var ekki tekin saman lýsing á
skipulagsverkefninu enda liggja allar meginforsendur þess fyrir í aðalskipulagsbreytingu sem
verður auglýst samhliða, líkt og heimilt er skv. 41. gr. fyrrnefndra laga.
Á fundi 16. nóvember 2017 samþykkti sveitarstjórn að kynna tillögu að deiliskipulagi á
Bragðavöllum. Dreifibréf var sent út til íbúa nærliggjandi jarða og frestur veittur til og með 6.
desember 2017 að skila ábendingum við tillöguna. Á sama fundi samþykkti sveitarstjórn að
fela sveitarstjóra að senda tillöguna til umsagnar til eftirfarandi aðila:
 Skipulagsstofnunar - umsögn barst ekki.
 Heilbrigðiseftirlits Austurlands - umsögn barst ekki.
 Minjastofnunar - umsögn barst dags. 16. febrúar 2018.
 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins - umsögn barst 13. desember 2018
 Umhverfisstofnunar - umsögn barst dags. 2. febrúar 2018.
Á fundi sveitarstjórnar 11. janúar 2018 var tillaga og umhverfisskýrsla samþykkt til
auglýsingar.
Í tengslum við ósk sveitarfélagsins um heimild Skipulagsstofnunar til auglýsingar tillögu að
breytingu á aðalskipulagi dags. 12. janúar 2018, barst umsögn frá stofnuninni dags. 26.
febrúar 2018. Sveitarstjórn samþykkti deiliskipulagið með viðbótum á fundi 8. mars 2018 og í
framhaldi var tillagan auglýst.
Helstu áfangar og tímasetningar skipulagsvinnunnar koma fram í töflu 3:
Tafla 3. Helstu áfangar og tímasetningar skipulagsvinnunnar
Verkþáttur

Dags.

Lögbundinn 6 vikna auglýsingafrestur hefst

mar. 2018

Lögbundnum 6 vikna auglýsingafresti lýkur

apr. 2018

Endanleg samþykkt sveitarstjórnar

maí 2018

Staðfesting Skipulagsstofnunar

maí/jún. 2018
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