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1.1

U M HVER FIS M A T A Ð A L S KIP U L A GS S KA FT ÁR HR EP P S 2010-2022
YFIR L IT YFIR EFN IÁÆ T L U N A R

Vinna við gerð aðalskipulags hófst haustið 2007. S am hliða gerð aðalskipulags var unnið
um hverfism at aðalskipulagsáæ tlunarinnareinsog lög nr.105/2006 geraráð fyrir.L andm ótun vann
að gerð um hverfisskýrslu aðalskipulagsS kaftárhreppsísam vinnu við sveitarstjórn,vinnuhóp um
skipulags
m álog skipulags-,og byggingarnefnd sveitarfélagsins.
Íum sögn S kipulagsstofnunarfrá 4. m aí2010 um aðalskipulagstillögunavarbent á að nauðsynlegt
væ riað m etaáhriftillögunnarvið áhrifafóbreyttristefnu.Þarertilgreind efnistökusvæ ði,breytingar
á Hringveginum auk tjaldsvæ ðaog golfvallarsem áæ tlað erað verðiyfir10 haað stæ rð. Ekkihefur
verið farið íþað m at afeftifarandiástæ ðum :
o N ýjar nám ur sem eru skilgreindar íaðalskipulagstillögunni er efnisnám ur sem hafa
verið nýttaren voru ekkiskilgreindarígildandiaðalskipulagi.
o T vöföldun S uðurlandsvegar íS kaftárhreppier ekkiá vegaáæ tlun á skipulagstí
m abili
þessa aðalskipulagsen tillagan gerir ráð fyrir helgunarsvæ ðitilað tryggja næ gilegt
landrým ifyrirtvöföldunina.
o T jaldsvæ ðiílandiN ýjabæ jarer ígildandiaðalskipulagiafm arkað sem 10 hasvæ ði.Við
endurskoðun aðalskipulagsinsvar farið nákvæ m aríafm örkun m iðað við landþörf og
aðstæ ðurá svæ ðinu og það m innkaðií2 ha.
Í aðalskipulagsáæ tlun kem ur fram stefna S kaftárhrepps um landnotkun, byggðaþróun,
byggðam ynstur, s
am göngu- og þjónustukerfi og um hverfism ál sveitarfélagsins til ársins 2022.
Aðalskipulagið erunnið ís
am ráðivið í
búasveitarfélagsinsog aðrahagsm unaaðilaog erbyggt á þeim
m arkm iðum sem kom afram ískipulags-og byggingarlögum .
Aðalskipulag S kaftárhrepps er skipulagsáæ tlun sem er háð um hverfism ati skv. 3. gr. laga nr.
105/2006 um um hverfim at áæ tlanaþarsem áæ tlunin
o m arkarstefnu ervarðarleyfisveitingartilfram kvæ m dasem tilgreindareru ílögum um m at
á umhverfisáhrifum ,nr.106/2000
o erundirbúin og sam þykkt afstjórnvaldi
o unnin skv.lögum .
Hér er sett fram umhverfis
m at aðalskipulags S kaftárhrepps í s
am ræ m i við kröfur laga um
um hverfism at áæ tlananr.105/2006 en íeftirfaranditöflu m á sjá hvernig um hverfisskýrslan uppfyllir
skilyrðium umfang og áherslur.
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S am kvæ m t lögum umhverfism at áæ tlanaskaleftirfarandikom afram í ÍA ðalskipulagiS kaftárhrepps2010-2022 og umhverfism atiþesserfjallað um þessi
umhverfism atiaðalskipulags:
atriðim eð eftirfarandihæ tti:
Yfirlit yfirefniaðalskipulagsins.
S já kafla1.0-1.4 ígreinargerð aðalskipulagsins.
T engslvið aðraráæ tlanir.
S já kafla1.1 ígreinargerð aðalskipulagsins
,heim ildaskrá og kafla1.3 íum hverfisskýrslu
þarsem sjá m á hvaðaáæ tlunum öðrum byggt hefurverið á við gerð aðalskipulagsins
.
U pplýsingarum grunnástand um hverfisins.
S já forsendur í kafla 1.5-1.17 í greinargerð aðalskipulagsins og kafla 3 í
um hverfisskýrslu.
U m fjöllun um lí
klegaþróun um hverfisinsán fram fylgdaraðalskipulagsins. S já kafla3 íum hverfisskýrslu,en þarerfjallað um núllkost.
L ýsing á þeim um hverfisþáttum sem lí
klegt er að verðifyrir verulegum S já kafla3 íum hverfisskýrslu.
áhrifum affram kvæ m d aðalskipulagsins.
L ýsing á um hverfisvandam álum sem varða aðalskipulagið,s
érstaklega S já forsendurog kafla3 íumhverfisskýrslu.
sem varðasvæ ðisem hafasérstakt náttúruverndargildi.
U pplýsingarum umhverfisverndarm arkm ið sem stjórnvöld hafasam þykkt S já kafla8 íum hverfisskýrslu.
og varðaaðalskipulagið og hvernig tillit hefurverið tekið tillit tilþeirra.
S kilgreining,lýsing og m at á lí
klegum verulegum um hverfisáhrifum af S já kafla3 íum hverfisskýrslu.
fram kvæ m d aðalskipulagsins.
S kilgreining, lýsing og m at á lí
klegum verulegum um hverfisáhrifum S já kafla3 íum hverfisskýrslu.
raunhæ fravalkostavið aðalskipulagið.
U pplýsingar um m ótvæ gisaðgerðir tilað kom aíveg fyrir,dragaúr eða S já kafla3 íum hverfisskýrslu.
vegaupp á m ótiverulegum neikvæ ðum um hverfisáhrifum.
L ýsing á þvíhvernig m atið fórfram ,upplýsingarum vöktun vegnalí
klegra S já kafla3-7 íumhverfisskýrslu.
verulegraum hverfisáhrifa.
S am antekt.
S já kafla 6 íþessum viðauka og niðurstöður um hverfism ats íkafla 3 og 4 í
skipulagsgreinargerð.

1.2 T IL GA N GU R U M HVER FIS M A T S
U m hverfism at áæ tlana er aðferð tilþessað auka gæ ðiáæ tlana,breyta þeim og sam þæ tta þæ r
fyrirliggjandistefnu íumhverfis
m álum og sjálfbæ rriþróun. U m hverfis
m at áæ tlanaer ákveðið ferli
sem berað fylgjavið gerð áæ tlanasvo leggjam egim at á hvort og þá hvaðaáhriftiltekin áæ tlun
hefur á um hverfið í s
am ræ m i við lög um um hverfis
m at áæ tlana nr. 105/2006.
Grundvallarhugm yndin m eð slí
ku m atierað sá sem m ótarstefnunaáttisig á orsakasam bandim illi
áæ tlanaog um hverfisáhrifaþeirra.T ilgangurþessararum hverfisskýrslu er að greinafrá þvíá hvaða
hátt ákvarðanir um landnotkun og stefnum ið AðalskipulagsS kaftárhrepps2010-2022 ítilteknum
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m álaflokkum hafa áhrif á um hverfið og hvernig tekið var tillit til þessara áhrifa við m ótun
aðalskipulagsins.Í1.gr.lagaum um hverfism at áæ tlananr.105/2006 kem urfram að m arkm ið þeirra
sé að stuðlaað sjálfbæ rriþróun og dragaúrneikvæ ðum um hverfisáhrifum og stuðlaað þvíað við
gerð fram kvæ m da-og skipulagsáæ tlana sé tekið tillit til um hverfissjónarm iða. M atsvinnan fyrir
endurskoðun aðalskipulagsm iðaðivið að þessum tilgangilagannayrðináð.
Íum sögn S kipulagsstofnunarfrá 4. m aí2010 um aðalskipulagstillögunavarbent á að nauðsynlegt
væ ri að m eta áhrif eftirtalinnar landnotkuna/stefnum örkunar sem fram kem ur í
aðalskipulagstillögunniog beraáhrifin sam an við óbreyttastefnu íaðalskipulaginu; Efnistökusvæ ði,
breytingará vegkerfi(Hringvegurinn) auk tjaldsvæ ðaog golfvallarsem áæ tlað erað verðiyfir10 ha
að stæ rð. U m ræ dd áhrifhafaekkiverið m etið afeftifarandiástæ ðum :
o N ýjarnám ur sem eru skilgreindar íaðalskipulagstillögunnieru efnisnám ur sem hafa
verið nýttaren voru ekkiskilgreindarígildandiaðalskipulagi. Flestarnýju nám urnar
eru litlar núverandinám ur við Fjallabaksleið nyrðriog syðri,sem eru fyrst og frem st
nýttartilviðhaldsþeirravega.
o T vöföldun S uðurlandsvegar íS kaftárhreppier ekkiá vegaáæ tlun á skipulagstí
m abili
þessa aðalskipulagsen tillagan gerir ráð fyrir helgunarsvæ ðitilað tryggja næ gilegt
landrým ifyrirtvöföldunina.Breyting á veglí
nu hringvegarinsfrá Hörgsá að Fossálum er
þegarstaðfestígildandiaðalskipulagi.
o T jaldsvæ ðiílandiN ýjabæ jarer ígildandiaðalskipulagiafm arkað sem 10 hasvæ ði.Við
endurskoðun aðalskipulagsinsvar farið nákvæ m ar íafm örkun m iðað við þarfir og
aðstæ ðurá svæ ðinu og varþað m innkaðií2 ha.

1.3 T EN GS L VIÐ AÐR A ÁÆ T L A N A GER Ð
Við gerð um hverfisskýrslu vartekið m ið afeftirfarandiáæ tlunum . Horft var einnig tilalþjóðlegra
sam ningaog annarrastefnuskjalastjórnvaldaeftirþvísem við á.

Áæ tlanirtilathugunar

T enging

Aðalskipulag S kaftárhrepps2002-2016

Gildandi aðalskipulag
staðfestvar2002.

M öguleg viðbrögð í
S kipulagsvinnunni
sem

Endurskoðun aðalskipulagstekurm ið afgildandiáæ tlun.
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Aðalskipulag M ýrdalshrepps2009-2025
Aðalskipulag Hornafjarðar 2005-2017
Aðalskipulag R angarþingsytra2002-2014
Aðalskipulag Ásahrepps2002-2014
Aðalskipulag R angárþings eystra 20032015

Haft til hliðsjónar við gerð á T illagan m un ekkihafaáhrifá aðalskipulag þessaraaðliggjandisveitarfélaga.
endurskoðun á Aðalskipulagi
S kaftárhrepps 2010-2022. og
við m at á umfangi og
um hverfisáhrifum þess.

S væ ðisskipulag M iðhálendisÍslands2015

Haft
til hliðsjónar við Endurskoðun aðalskipulagsm un hafaáhrifá svæ ðisskipulag M iðhálendisins2015,
endurskoðun á Aðalskipulagi m eð tillögu að stæ kkun á Vatnjökulsþjóðgarðsog m ögulegravirkjunaráform a.
S kaftárhrepps 2010-2022. og
við m at á umfangi og
um hverfisáhrifum þess.

Deiliskipulag á svæ ðum sem tillaga að
breytingu næ ryfirog aðliggjandisvæ ðum

Deiliskipulag á svæ ðinu höfð til T illagaað aðalskipulagikallará deiliskipulagsgerð.
hliðsjónar
við
gerð Athugn á deiliskipulagifyrirfrí
s
tundabyggð íHrí
funesi.
aðalskipulags og við gerð Athugun á deiliskipulagifyrirhálendism iðstöð íL am baskarðs
hólum .
um hverfisskýrslu.

S væ ðisáæ tlun um m eðhöndlun úrgangs T ekið er á sorpförgun á
2007-2020.
S uðurlandi.

Endurskoðun aðalskipulagstekurm ið afgildandiáæ tlun.

L andsáæ tlun 2004 – 2020,S væ ðisáæ tlun
um m eðhöndlun úrgangs.

T ekið á sorpförgun.

Endurskoðun aðalskipulagssam ræ m ist þeim kröfum sem löggjafinn setur þessum
m álaflokki.

Velferð tilfram tí
ðar
S jálfbæ rþróun íí
slensku sam félagi
S tefnum örkun til2020

T ekið á öllum m álaflokkum .

Endurskoðun aðalskipulagssam ræ m istþeim kröfum sem löggjafinn setur.

S am gönguáæ tlun 2007-2010

Haft tilhliðsjónarendurskoðun Endurskoðun aðalskipulagserísam ræ m ivið sam gönguáæ tlun.
á Aðalskipulagi S kaftárhrepps
2010-2022 og við m at á
um fangi og um hverfisáhrifum
þess.

N áttúruverndaráæ tlun 2004-2008
N áttúruverndaráæ tlun 209-2013

og

Haft
til hliðsjónar við Endurskoðun aðalskipulagser ís
am ræ m ivið náttúruverndaráæ tlun hvað varðar
endurskoðun á Aðalskipulagi einn kostvið stæ kkun á Vatnajökulsþjóðgarði.
S kaftárhrepps 2010-2022 og
við m at á um fangi og
um hverfisáhrifum þess.
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Kerfisáæ tlun L andsnets2009-2013

Höfð
til hliðsjónar
á Endurskoðun aðalskipulagserísam ræ m ivið kerfisáæ tlun L andsnets.
Aðalskipulagi S kaftárhrepps
2010-2022 og við m at á
um fangi og um hverfisáhrifum
þess.

Vegaskrá2010

Haft til grundvallar við Endurskoðun aðalskipulagserísam ræ m ivið VegaskráVegagerðarinnar.
endurskoðun á Aðalskipulagi
S kaftárhrepps 2010-2022 og
um hverfisáhrifum þess.

Verndaráæ tlun Vatnajökulsþjóðgarðs

Haft til grundvallar við Endurskoðun aðalskipulags er í s
am ræ m i við tillögu að Verndaráæ tlun
endurskoðun á Aðalskipulagi Vatnajökulsþjóðgarðs.
S kaftárhrepps 2010-2022 og
um hverfisáhrifum þess.

A lþjóðlegirsam ningar

T enging

Alþjóðasam þykktum fuglavernd
(P arí
s1950).

Allir villtir fuglar skulu verndaðir. S tjórnvöld m ega veita undanþágu frá þessari alm ennu reglu íþágu ví
s
i
nda og
m enntunar,og hvað varðarvargfugla.

R am sarsam ningur
S am þykkt um votlendi sem
alþjóðlegt gildi
(R am sar1971).

hafa

AðalskipulagiS kaftárhrepps2010-2022 tekurm ið afsam ningnum með að raskasem m innst votlendi.

S am ningur um verndun villtraplantnaog
dýraog lí
fsvæ ðaíEvrópu (Bern 1979).

Gera ber nauðsynlegar ráðstafanir tilað viðhalda,eða aðlaga,s
tofnstæ rð villtra dýra og plantna,ís
am ræ m ivið
vistfræ ðilegar,ví
s
i
ndalegarog m enningarlegarkröfur.

S am ningurum lí
ffræ ðilegafjölbreytni
(R í
ó 1992).

S tuðlaberað verndun og sjálfbæ rrinotkun lí
ffræ ðilegrarfjölbreytni.

R am m asam ningur sam einuðu þjóðanna S tem m t verðistigu við auknum gróðurhúsaáhrifum m eð þvíað dragaúr útstreym igróðurhúsaloftegundaafm anna
um loftslagsbreytingar
völdum og verndaog aukaviðtaka og geym a(þ.e.lí
fm assa,skóga,höfog önnurvistkerfiá landi,á ströndum og íhafi)
(R í
ó de Janeiró 1992).
fyrirgróðurhúsa-lofttegundir.
S am ningurum verndun m enningar-og
náttúruarfleifðarheim sins

S kylda aðildarrí
kis til að skilgreina, vernda, varðveita, kynna og m iðla til kom andi kynslóða m enningar- og
náttúruarfleifð sem hefursérstakt alþjóðlegt gildiog erá yfirráðasvæ ðiþess.
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2

U M FA N G,ÁHER S L U R O G FR A M S ET N IN G

2.1 M arkm ið áæ tlunarsem tekin eru tilm ats
Í eftirfarandikaflaer fjallað um helstu um hverfisáhrif sem tillaga að aðalskipulagiS kaftárhrepps
2010-2022 er lí
kleg til að hafa íför m eð sér. Fjallað er um áhrif tiltekinna m álaflokka og
stefnum örkun þeirraá helstu um hverfisþæ tti.L ögð er áherslaá að m etaum hverfisáhrifbreytinga
frá núverandiskipulagsáæ tlunum.:
o N áttúraog verndarsvæ ðiþarsem fjallað erum verndarsvæ ði,náttúruvá og óbyggð svæ ði.
o A tvinna,þarsem fjallað erum verslun og þjónustu,athafnasvæ ði,iðnaðarsvæ ði,efnistöku
og sorpförgun.

2.2 U M HVER FIS ÞÆ T T IR O G VIÐM IÐ
Við gerð um hverfisskýrslu fyrir aðalskipulag S kaftárhrepps var ákveðið að horfa til
um hverfisþáttanna,náttúra,s
am félag og auðlindir.Þarundir kom anokkrirundirþæ ttirsem greinast
eftirfarandi:
N áttúra:U ndirþæ ttireru landslag,jarðfræ ðiog jarðm yndanir,gróðurfarog dýralí
fog vatnafar.
Auðlindir: U ndirþæ ttir eru landrým i, verndarsvæ ði, m enningarm injar, orka, vatns
/vatnsbúskapur,jarðefni,landslag/ásýnd,s
orp og fráveita.
S am félag:U ndirþæ ttireru sam göngur,efnahagur,félagslegt umhverfi,heilsa,og öryggi
Að baki hverjum um hverfisþæ tti eru lagðar fram forsendur þess að hann er valinn og hvar
upplýsingarum hann erað finna.Að bakihverjum um hverfisþæ ttiliggjam atsspurningarog viðm ið.
Viðm ið eru ým ist stefnasveitarstjórnar,lög og reglugerðireðastefnaí
s
l
enskrastjórnvalda.Þarsem
hæ gt erað m etam eð m æ lingum áhrifog/eðabreytingarafvöldum aðalskipulagsS kaftárhreppsá
tiltekinn um hverfisþátt eru notaðirum hverfisví
s
ar.M eð þeim erhæ gt að afm arkagagnasöfnun um
tiltekinn um hverfisþátt við ákveðin atriði. N ánariskýringar á um hverfisþáttum og viðm iðum m á
finnaílok um hverfisskýrslu.
Umhverfismatið – aðferðir og framsetning niðurstaðna
U pplýsingar sem nýttar verða við gerð um hverfisskýrslu eru gögn sem aflað hefur verið við gerð
gildandi Aðalskipulags S kaftárhrepps ásam t gögnum s
em tengjast um hverfism ati einstakra
fram kvæ m da innan sveitarfélagsins sem og tilkynningargögn og gögnum sem aflað hefur um
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tillhögun og um hverfim ism unandivirkjunarkosta.Byggt vará fyrirliggjandiupplýsingum um ástand
um hverfis í S kaftárhreppi, þ.m .t. á fyrirliggjandi upplýsingum úr m álsm eðferð einstakra
fram kvæ m daskv. lögum um m at á um hverfisáhrifum .Þá voru upplýsingarnýttarsem vinnuhópur
skipulags
m álaíS kaftárhreppitók sam an.T ilað lýsavæ giáhrifannaeru notaðarvenslatöflurþarsem
áhrifum erlýst á eftirfarandihátt:
Væ giáhrifa

S kýring

Jákvæ ð

+

Óveruleg

0

N eikvæ ð

-

Óviss

?

Jákvæ ð áhrifá um hverfisþátt.
Áhrif áæ tlunar á um hverfisþátt/-þæ tti bæ ta hag m ikilsfjölda fólksog/eða hafa jákvæ ð áhrif á um fangsm ikið svæ ði. S ú breyting eða
ávinningur sem hlýst af fram kvæ m dinni/áæ tluninnier oftast varanleg. Áhrifin eru oftast svæ ðis-eðalandsbundin en geta einnig verið
staðbundin.
Óveruleg áhrifá um hverfisþátt
Áhrif áæ tlunará um hverfisþátt/-þæ ttieru minniháttar,m .t.t. um fangssvæ ðisog viðkvæ m niþessfyrirbreytingum ásam t fjöldafólkssem
verðurfyriráhrifum .Áhrifin eru ím örgum tilfellum tí
m abundin og að m estu afturkræ f.Áhrifin eru oftaststað-eðasvæ ðisbundin.
N eikvæ ð áhrifá um hverfisþátt
Áhrifáæ tlunará um hverfisþátt/-þæ ttiskerðaum fangsm ikið svæ ðiog/eðasvæ ðisem erviðkvæ m tfyrirbreytingum ,m .a.vegnanáttúrfarsog
fornm inja,og/eðarýrahag m ikilsfólks.S ú breyting eðatjón sem hlýst affram kvæ m dinnieroftast varanleg og yfirleitt óafturkræ ft. Áhrifin
eru oftast á svæ ðis-,lands-og/eðaheim sví
s
u en getaeinnigverið staðbundin.
Ekkier vitað um eðlieðaum fang um hverfisáhrifaá tilteknaum hverfisþæ tti,m .a. vegnaskortsá upplýsingum ,tæ knilegraannm arkaeða
skortsá þekkingu.Það geturverið unntað aflaupplýsingaum áhrifin m eð frekarirannsóknum eðam arkvissrivöktun.
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3

U M HVER FIS M A T

3.1 S T EFN A A Ð A L S KIP U L A GS S KA FT ÁR HR EP P S U M IÐN A Ð A R S VÆ ÐI
U m fjöllun um atvinnu íum hverfisskýrslunnieinskorðast við iðnaðarsvæ ðien gert ráð fyrirnokkrum
virkjanakostum innan sveitarfélagsins. Ekkiertalið að stefnaaðalskipulagsS kaftárhreppsum
landbúnað,athafnasvæ ði,sorpförgunar-og efnistökusvæ ði,svæ ðifyrirverslun og þjónustu getihaft
veruleganeikvæ ð áhrifíförm eð sérþarsem um erað ræ ðaaðgerðirsem ná ekkitilum fangsm ikils
svæ ðisen fjallað verðuralm ennt um atvinnu íheildarniðurstöðu um fjöllunarum atvinnu.
Hlutiafm arkm iðum aðalskipulagserað aukaatvinnusköpun á öðrum sviðum en ferðaþjónustu m eð
þvíað leitaleiðatilað laðaað atvinnustarfsem isem skapar ný störft.a.m .m eð þvíað sýnafram á
m öguleg orkuvinnslusvæ ðiinnan sveitarfélagsins. Á fundisveitarstjórnar 9. febrúar 2009 ákvað
sveitarstjórn S kaftárhreppsað skipasérstakanvinnuhóp ergeraskylditillögurtilstefnum ótunarum
skipulags
m álvegnayfirstandandiendurskoðunaraðalskipulags.Eftirfarandisam þykktvarbókuð:
S kipun vinnuhópsum skipulagsm ál.
„Í tengslum við yfirstandandiendurskoðun aðalskipulagsS kaftárhreppsákveður sveitarstjórn að
skipasérstakan vinnuhóp tilað gera tillögur tilstefnumótunar um verndun og nýtingu landsog
landsgæ ða í S kaftárhreppi m eð tilliti til landverndarsjónarm iða, virkjunarkosta og
atvinnuuppbyggingar,einkum íferðaþjónustu,landbúnaðiog iðnaði.“

3.1.1

N ÚVER A N DIÁS T A N D U M HVER FIS VIÐ IÐN AÐAR S VÆ ÐI

Hólm sárvirkjun. S væ ðið við Hólm sá einkennist afm óbergsm yndunum frá þvium m iðbik í
s
aldar,
annað hvort bert m óberg eðam óberg m eð þunnriveðrunarskán,hraunim eð lausu setibæ ðisandi
og m alarefnum en þó aðallegagjósku. U m fim m tungursvæ ðisinser ár og vötn en annarserrí
flega
tveirfim m tuhlutarlí
tt gróið land.U m þriðjungursvæ ðisinserm ólendiog þá einkum giljam óar.Einn
tuttugastierm oslendiog annartuttugastihlutier birkikjarr sem vex íhlí
ð S næ býlisheiðarnorðan
Atleyjar.
Við Hólm sá er annað af tveim ur varpsvæ ðum helsinga á Íslandi en tegundin verpir allt frá
Hólm sárlóniog að árm ótum Hólm sár og Jökulkvíslar.S taðbundin bleikjaeríHólm sá frá Hrossafossi
að Hólm sárfossien ekkierstunduð stangveið.
Búlandsvirkjun. O fan byggðaríS kaftártungu einkennist svæ ðið afm óbergsm yndunum frá þvíum
m iðbik í
s
aldar.Inn á m illim óbergsm yndannam á finnanokkur basalthraun þá helst austan S kaftár
ofan og neðan við S kaftárdal. Á nútí
m ahafarunnið hraun niðurfarvegiHólm sárog S kaftárogstæ rst
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þeirraeru Eldhraun og Eldgjárhraun.L í
tið erum lausjarðlög en að m estu er um að ræ ðafram burð
ánna.
S tæ rstur hlutisvæ ðisinser gróið land og telst næ r helm ingurlandsinsveraalgróið land þar sem
algengastagróðurlendið erm osagróðurog graslendi. Á svæ ðinu verpaum 24 tegundirfuglaog eru
5 þeirra á válista. M ófuglavarp á svæ ðinu telst strjált. S kaftá er jökulá sem kem ur ítveim ur
3
m eginkví
s
l
um undan Vatnajöklien vetrarrennsliárinnarvið S kaftárdal er að jafnaði50-60 m /sog
3
sum arrennsli130-170 m /ssunnan við S kaftárdalskiptist áin ítvæ r kví
s
lar.Ö nnur kvíslin rennurtil
austursog austur m eð S í
ðu og er uppsprettalindarrennslislæ kjaíL andbrotiog M eðallandi. Hin
kvíslin rennur tilvestursog verður Ásaeldvatn og sam einast T ungufljótiog Hólm sá íKúðarfljót. Í
T ungufljótigengurfiskurupp að Bjarnafossien þarhefursjóbirtingurverið veidduren veiðinytjareru
þýðingarm iklar fyrir byggðinaá svæ ðinu. N yrstihlutiiðnaðarsvæ ðisinserinnan svæ ðissem er á
náttúrum injaskrá, Eldgjá 706 og einnig inn S kaftáreldahrauns sem er verndað skv. 37. gr
náttúruverndarlaga. Innanyrðrihlutasvæ ðisinser skráðarm injar,annarsvegargötupaldraríS yðri
Ófæ ru, sem er dæ m ium sam gönguleið og hinsvegarsvokallaðirtólfahringur,byggðarlag 12 býla
sem talið erað hafieyðstígostium 1100.
S kálarvirkjun. Austur kví
s
lS kaftár við S kál rennur ífarvegi sem afm arkast af S kálarheiði og
S kaftáreldahraunisem er verndað skv. 37. gr. N áttúruverndarlaga. Áin rennur um lygnu niður af
S kálarbæ num og sí
ðan íþrengslum niðurm eð bólstrabergshöfðaannarvegarog hraunbrúnarinnar
hinsvegar,s
uðurog austurfyrirhöfðan.ÍS kaftárhlaupum breiðiráin úrsérog rennurút á hraunið
og er hraunið sandorpið þar sem gert er ráð fyrir lóns
tæ ði. Iðnaðarsvæ ðið er inna svæ ðis á
náttúrum injaskrá nr.759.S kálarheiði,R auðhóll,Bunuhólarog Hálsagí
gir.
Hnútuvirkjun. Við L am bhagafosser m óberg en ofan á þvíBrunnárhraun sem er hraun runnið á
nútí
m a.M eðfram Hverfisfljótier S kaftáreldahraun.Hverfisfljót erjökulsá sem fellurúrS í
ðujöklien
vatnasvið fljótsinser talið veraum 314 km 2.Gróðurerdæ m igerðurfyrirheiðaríS kaftárhreppisem
einkennast m .a. af gráví
ði,gam burm asa,s
njóm osa,geldingahnappi,fí
flum ,kræ kilynig,s
ortulyngi,
holtasóley,lam bagrasi.N æ st fljótinu m á ví
ðasjá gróðureyðingu vegnaáfoksjökulaurs. Á svæ ðinu
eru sólskrí
kjur,m ófuglar,álftirog gæ sirum fartí
m a.Hverfisfljót erekkifiskgent.
Vitað erum rústirafhlöðnu birgivið Hverfisfljót m illiL am bhagafossaog L angholtsfossa.Ekkiverður
hróflað við þvívegnaslóðagerðarað stöðvarhúsi.
Fornleifaskráning hefurekkifarið fram íS kaftárhreppien gert erráð fyrirað heildarskráningu ljúki
árið 2012.U m fjöllun um í
búafjöldaog atvinnuskiptingu má sjá íköflum 1.10 og 1.11 ígreinargerð
m eð aðalskipulagi S kaftárhrepps 2010-2022. Í greinargerðinni eru ennfrem ur upplýsingar um
núverandiog áæ tlaðalandnotkun á þeim svæ ðum sem eru tilumfjöllunaríum hverfisskýrslunni.
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3.1.2

ÁHR IF S T EFN U A Ð A L S KIP U L A GS VEGN A IÐN AÐAR S VÆ ÐA:

Aðal atvinnuvegur íS kaftárhreppi er landbúnaður en ferðaþjónusta og fiskeldi eru vaxandi
atvinnugreinar. Á Klaustrier stunduð verslun,m argví
s
l
eg þjónusta og iðnaður og þar eru einnig
staðsettaropinberarstofnanir sveitarfélagsins. Á tí
m abilinu á m illi2000-2005 hefurlandbúnaður
haldið s
í
nu og fræ ðslustarfsem i m eðan störfum á vegum hins opinbera hefur fjölgað, þ.e í
heilbrigðis-og félagsþjónustu. S törfím annvirkjagerð hefurstaðið ístað en fæ kkað íöðrum iðnaði.
Ítillögu að aðalskipulagiS kaftárhrepps2010-2022 eru lagðirfram tilum ræ ðu fjórirvirkjunarkostirtil
eflingará iðnaðarstarfsem iog stæ kkun þjóðgarðsís
veitarfélaginu.Þessberað getaað upplýsingar
um einstakavirkunarkostieru m jög m ism unandi.
Ídrögum að skýrslu vinnuhópsum endurskoðun aðalskipulagsS kaftárhreppssegir:
„Vinnuhópurinn hefurverið ís
am bandivið þá aðilasem hafahug á stæ rrivirkjanafram kvæ m dum í
S kaftárhreppi (L andsvirkjun/R AR IK, S uðurorka, S kálarvirkjun, Hnútuvirkjun), haldið fundi m eð
fulltrúum þeirraog fengið allí
tarlegakynningu á hugm yndum / áform um.U m fram það sem aftillögu
um stæ kkun þjóðgarðs leiðir tekur vinnuhópurinn ekki efnislega afstöðu til virkjanaáform a í
S kaftárhreppi,en telurþó rétt að íendurskoðuðu aðalskipulagiverðihaldið þvís
vigrúmisem óskað
hefur verið eftir af virkjanaaðilum. U m ræ dd svæ ði verði þvíafmörkuð sem iðnaðarsvæ ði m eð
fyrirvara um niðurstöðu ram m aáæ tlunar,rannsókna og um hverfism ats. Þegar og ef til nánari
útfæ rslu kem urereðlilegt að áform aðarfram kvæ m dirlútiströngum skilyrðum umhverfism ats“.

A . Hólm sárvirkjun íS kaftártungu með m iðlunarlónivið A tley
Heim ild:S kýrslaL andsvirkjunarog R arikfrá júlí2009 um virkjunartilhögun og
um hverfisáhriffram kvæ m da. U ppdráttursýnirstaðsetningu á fram kvæ m daþáttum og
aukþessliggurfyrirjarðfræ ði-og vistgerðarkort.
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B. Búlandsvirkjun íS kaftártungu
Heim ild:S kýrslaL andsvirkjunarog R arikfrá aprí
l2009 um virkjunartilhögun og
um hverfisáhriffram kvæ m da. U ppdráttursýnirstaðsetningu á fram kvæ m daþáttum og
aukþessliggurfyrirjarðfræ ði-og vistgerðarkort.

C. Virkjun S kaftárílandiS kálar
Heim ild:S kálarvirkju-Forathugun,frá septem ber2009 unnin afAlm ennu
Verkfræ ðistofunni.U ppdráttursýnirstaðsetningu á fram kvæ m daþáttum .
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D. Virkjun Hverfisfljótsvið Hnútu
Heim ild:M at á um hverfisáhrifum ,T illagaað m atsáæ tlunfrá,M annvitaprí
l2008.
U ppdráttursýnirstaðsetningu á fram kvæ m daþáttum

3.1.3 FR A M KVÆ M DA ÞÆ T T IR M IS M U N A N DIIÐN AÐAR S VÆ ÐA:
Eftirfaranditaflaersam anburðurá helstu fram kvæ m daþáttum þessaravirkjanakosta
m iðað við þæ rupplýsingarsem liggjafyrir.

Fram kvæ m daþæ ttir
Uppsett afl
Flatarmál lóna
Yfirfallshæð í virkjun
Mesta hæð á stíflum
Lengd stíflna
Aðrennslis- / veitugöng
Skurðir
Frárennslisgögn

A .Hólm sárvirkjun
Allt að 70 M W
10 km2
175 m y.s.
40 m
1050 m
6500 km
500 m
1000 m

B.Búlandsvirkjun
150 M W
9,
2 km2
311 m y.s.
68 m
4.000 m
3.100 m
1.700 m
5.800 m

C.S kálarvirkjun
Allt að 5 M W
10 ha
83 m y.s.
6m
650 m
100 m
40 m

D.Hnútuvirkjun
Allt að 40 M W
Ekkert lón
300 m y.s.
3m
40 m
1000 m
3-400 m
16

17. maí 2010

3.1.4

VA L KO S T IR FYR IR IÐN A Ð A R S VÆ ÐI

Við gerð aðalskipulagsS kaftárhrepps2010-2022 varhorfttilfim m valkosta:
S tefnaaðalskipulagsum fjögurný iðnaðarsvæ ðifyrirvirkjunaráform
N úllkostur,þ.e.að byggð þróist áfram m iðað við þróun sí
ðastliðinnaáraþarsem í
búum hefur
verið að fæ kka.
Ekkiliggurfyrirútfæ rslaá tengingum við stæ rrivirkjanakostisem eru skilgreindiríaðalskipulaginu
þ.e. Hólm sárvirkjun og Búlandsvirkjun og því voru áhrif þeirra ekki m etin. L jóst er að ef
virkjanirnar verða að veruleika þarf að breyta aðalskipulaginu og gera m .a. grein fyrir legu á
flutningslí
nunum ,flutnings
getu og um hverfisáhrifum. Ífrum hugm yndum ergert erráð fyrirað
þessar virkjanir verðitengdar við landskerfið m eð loftlí
nu tilnorðurseðanorðaustursíátt að
Byggðalí
nu.
Frá stöðvarhúsivið Hnútuvirkju er gert ráð fyrir fyrirallt að 66 kV rafstreng íjörðu m eðfram
vegslóðaog Hringveginum að tengivirkinu við P restbakka.
O rkafrá S kálarvirkjun verður nýttur íiðnaðarstarfsem i á virkjunarsvæ ðinu og hlutifluttur um
jarðstreng að núverandi19 kV háspennulí
nu tilKirkjubæ jarklausturs.

Í eftirfaranditöflu eru dregin sam an áhrifstefnum örkunarinnar um ný iðnðarvæ ði á náttúru,
auðlindirog sam félag.
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Iðnaðarsvæ ði
N áttúra

A .Hólm sárvirkjun
L andslag. S tí
flun Hólm sár við Atley
m un valdasjónræ num áhrifum við
lónstæ ðið,skurðiog við frárennsli
virkjunarinnar á Flöguvöllum .
N eikvæ ð áhrif á ví
ðernisupplifun
verðurvegnabreyttrarásýndar.Við
virkjun m un sum arrennsliíHólm sá
neðan stí
flustæ ðism innkaverulega
og áin yrðiáberandisvipm inni
Jarðfræ ðiog jarðm yndanir. Hraun
Hólm sáreldaog Eldgjárá láglendinu
vestan Atleyjarfaraundirlónið.

B.Búlandsvirkjun

C.S kálarvirkjun

D.Hnútuvirkjun

E.N úllkostur

L andslag S tí
flun S kaftárm un valda
sjónræ num áhrifum við lónstæ ðið
skurðiog frárennslivirkjunarinnar
N ýjar
háspennulí
nur
frá
stöðvarhúsi að S igöldu norðan
Kálfasléttna valda sjónræ num
áhrifum . N eikvæ ð áhrif á
ví
ðernisupplifun verður vegna
breyttrarásýndar.Við virkjun m un
sum arrennsli í S kaftá neðan
stí
flustæ ðism innka.

L andslag S tí
flun S kaftár á
m óts við S kál m un valda
sjónræ num
áhrifum
við
lónstæ ðiog stí
flu. Íhlaupum
hefur vatnsyfirborð verði
sam bæ rilegt og áæ tlað lón.

L andslag Inntak virkjunarinnarerá óröskuðu svæ ði
og getur þvíhaft áhrif á
ví
ðernisupplifun.

L andslag,
jarðfræ ði,
jarðm yndanir,
gróðurfar, dýralí
f og
Vatnafar. Engin áhrifá
Jarðfræ ði og
jarð- náttúrufar þar sem ekki
m yndanir
Veglagning er gert ráð fyrir nýjum
fyrir
Jarðfræ ði og jarðm yndanir. m unu hafa bein áhrif á svæ ðum
iðnaðarsvæ ði og þar
L ónið og stí
flugarður m unu S kaftáreldahraun.
m eð haldast svæ ðin í
hafa bein áhrif á jaðar Gróðurfarog dýralí
f.Ekki
núverandiástandi.
S kaftáreldahrauns.
liggjafyrirupplýsingarum
þau áhrif.

Jarðfræ ðiog jarðm yndanir Hefur
Gróðurfar og dýralí
f. Ekki Vatnafar.
neikvæ ð
áhrif
á
Gróðurfarog dýralí
f.Gróið land fer bein
liggja fyrir upplýsingar um rennsli
undir lónið m .a. giljam óar og S kaftáreldahraun.
þau áhrif.
birkikjarr.Varp helsingjaneðan við Gróðurfar og dýralí
f. Gróið land
VatnafarÁhrif á farveg
Hólm sárfossverðurfyriráhrifum af ferundirlónið m .am osagróðurog
S kaftár á fram kvæ m dam iðlunarlóni.
graslendi. Á Virkjunarsvæ ðinu
svæ ðinu og m ögulegaofar á
Vatnafar. Áhrif á vatnafar og verpa24 tegundirfuglaog eru 5 vatnasviðinu effarið verðurí
rennslinæ rtilfarvegarHólm sárfrá þeirraá válista.
aðgerðirtilað auka rennsliá
Hólm sárfossiað árm ótum Hólm sár Vatnafar. Frárennslisgöngin skila vetrum. Áhrif á grunnvatn
og Jökulkví
slar. Áhrif á grunnvatn rennsliBúlandsvirkjunar út íÁsa vegnalekaúrlóninu.
vegna leka úr lóninu m un kom a Eldvatn og þvím innkar íkví
sl
fram sem aukning í lindum á S kaftárausturm eð S í
ðu sem gæ ti
M ýrdalssandi. Grunnvatnsstaða í að óbreyttu haft neikvæ ð áhrif á
hraunum upp m eð Hólm sá og læ ki
í
L andbroti
og
Jökulkví
slm un hæ kka.
M eðallandi.T alið erað hæ gt sé að
leysa þetta m eð bygginu
veitum annvirkjavið Búland.

Breyting

á

R ennsli íT ungufljóti m innkar. Í
flóðum
gæ ti jökulvatn úr
m iðlunarlóni fallið til T ungufljóts
um yfirfall.
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Auðlindir

Óveruleg áhrifá verndarsvæ ði.

S væ ðið er að hluta til innan
Heildar forneifaskráning hefur ekki svæ ðis á náttúrum injaskrá, og
farið fram fyrirsveitarfélagið og því hverfisverndar vegnaS kaftáreldaliggjaekkifyrirupplýsingarum þann hraunssem jafnfram t heyrirundir
37.grnáttúruverndarlaga.
þátt.

S væ ðið er innan svæ ðis á
náttúrum injaskrá,og hverfisverndar vegna S kaftáreldahraunssem jafnfram t heyrir
undir 37.gr N áttúruverndarlaga.

Vegur að vrikjun liggur
um S kaftáreldahraun sem
heyrir
undir
37.gr
náttúruverndarlaga.

Óveruleg
áhrif
á
auðlindirþarsem ekkier
gert ráð fyrir nýjum
virkjunarkostum
eða
iðnaðarstarfsem i sem
S am kvæ m t
fornleifaskráningu
fornleifaskráningu verður áhrif gæ ti haft á
Jákvæ ð áhrif vegna aukinnar S am kvæ m t
fyrir M iðhálendið
þá eru Forneifaskráning hefur ekki engum m injum raskað við auðlindir.
raforkufram leiðsla.
T ólfahringur,byggðarlag 12 býla farið fram fyrir sveitarfélagið fram kvæ m dina. Jákvæ ð Heildar forneifaskráning
sem talið er hafieyðst ígosium og því liggja ekki fyrir áhrif vegna aukinnar raf- hefur ekki farið fram
1100 og götupaldrar (sam - upplýsingarum þann þátt.
orkufram leiðsla
fyrirsveitarfélagið.
gönguleið) í S yðri Ófæ ru í Jákvæ ð áhrif vegna aukinnar
skurðstæ ðiað veitugöngum .
raforkufram leiðsla

U ppbygging iðnaðarsvæ ðis
m un hafa jákvæ ð áhrif á
efnahag og atvinnulí
feinkum
á m eðan fram kvæ m dum
stendurþarsem störfum m un
fjölga á uppbyggingartí
m a.
Eftir að fram kvæ m dum lýkur eru Eftirað fram kvæ m dum lýkur
áhrifin óviss um hvort raforkan þá eru áhrifin talin vera
nýtist tiluppbyggingará iðnaðar- jákvæ ð þarsem áæ tlað erað
nýta hluta orkunnar í
starfsem iísveitarfélaginu.
fiskifóðurverksm iðju
við
Vegnanálæ gðargetursvæ ðið haft
virkjunina.
neikvæ ð áhrif á ferðam annaleið
um Fjallabaksleið nyrðri og M ögulega óbein áhrif t.d.
hálendism iðstöð í L am baskarðs- vegna aukinnar umferðar,
hávaðaog fram kvæ m da.
hólum.

U ppbygging
iðnaðarsvæ ðism un hafa jákvæ ð
áhrif á efnahag og
atvinnulí
f einkum
á
m eðan fram kvæ m dum
stendur þarsem störfum
m un
fjölga
á
uppbyggingartí
m a.

Jákvæ ð áhrif vegna aukinnar
raforkufram leiðsla

Veiði. Áhrifvirkjunará veiðihafa
ekki verið m etin en æ tla m á að
m egináhrif verði á veiði í
T ungufljótiog þverám S kaftárm illi
S kaftárdalsog Hólaskjóls.

S am félag

U ppbygging iðnaðarsvæ ðis m un
hafa jákvæ ð áhrif á efnahag og
atvinnulí
f einkum
á m eðan
fram kvæ m dum stendur þar sem
atvinnutæ kifæ ri aukast og í
búum
fjölgará uppbyggingartí
m a.
Eftir að fram kvæ m dum lýkur eru
áhrifin óviss um hvort raforkan
nýtist til uppbyggingar á iðnaðarstarfsem iísveitarfélaginu

U ppbygging iðnaðarsvæ ðis m un
hafa jákvæ ð áhrif á efnahag og
atvinnulí
f einkum á m eðan
fram kvæ m dum stendur þar sem
atvinnutæ kifæ riaukast og í
búum
fjölgará uppbyggingartí
m a.

Vegstæ ðiá Ö ldufellsleið frá Fram gili
að Hólm sárfossiþarf að fæ rast til
vegna lónsins. Vegna nálæ gðar
getur svæ ðið haft neikvæ ð áhrif á
ferðam annaleið um Fjallabaksleið
syrðri
M ögulega óbein áhrif t.d. vegna
M ögulega óbein áhrif t.d. vegna aukinnar umferðar, hávaða og
aukinnar um ferðar, hávaða og fram kvæ m da.Vegurm eð bundnu
fram kvæ m da.
slitlagi allt að Hólaskjóli gæ ti
breytt forsendum fyrir rekstri
hálendism iðstöðvarinnar.

N eikvæ ð áhrifá efnahag
og félagslegt um hverfief
í
búum fæ kkar og þar
m eð m innkandi tekjur
sveitarfélagsins
og
m innkandiþjónustustig.

Jákvæ ð áhrifá þá ferðam ennsku sem sæ kist
Eftir að fram kvæ m dum eftir upplifun á órösklýkureru áhrifin óvissum uðum
ví
ðernum
og
hvort raforkan nýtist til náttúrulegu um hverfi.
uppbyggingar á iðnaðarstarfsem i í sveitarfélaginu.
M ögulegaóbein áhrift.d.
vegnaaukinnarumferðar,
hávaðaog fram kvæ m da.
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3.1.5

N IÐU R S T AÐA S A M A N BU R Ð A R

M eð stefnum örkun íendurskoðun aðalskipulagiS kaftárhrepps2010-2022 erlögð áherslaá farsæ la
þróun atvinnugreina sem byggja á landkostum svæ ðisins jafnfram t þvís
em stuðlað verði að
nýjungum og aukinni fjölbreytni íatvinnulí
fi. Jákvæ ð áhrif valkosta sem til greina kom u eru á
sam félag vegnaþessað uppbygging iðnaðarsvæ ðam un hafajákvæ ð áhrifá efnahag og þannig að
atvinnutæ kifæ riaukist og í
búum fjölgi. Áhrifá náttúru eru talin neikvæ ð þarsem stí
flur, lón og
vegagerð m un valdasjónræ num áhrifum og gróðurlendifaraundirlónstæ ðið.Óvissáhrifer talin
vegnaröskunará fornleifum og breytingum á vatnafari.N úllkosturhefurjákvæ ð áhrifá náttúru þar
sem svæ ðin haldast ínúverandi ástandi og neikvæ ð áhrif á sam félag þar sem ekki er farið í
atvinnuskapandiuppbyggingu.

3.1.6

M ÓT VÆ GIS AÐGER ÐIR VEGN A S T EFN U AÐ A L S KIP U L A GS U M IÐN AÐAR S VÆ ÐI

T illögurað m ótvæ gisaðgerðum tilað dragaúrhæ ttu á neikvæ ðum um hverfisáhrifum m eð tilkom u
nýrraiðnaðarsvæ ða:
Áform aðarfram kvæ m dirlútiströngum skilyrðum um hverfism ats.
Hugavelað hönnun og ásýnd virkjanaþannig að fram kvæ m dirfallivelað landslagi.
T ryggjaað breyting á rennsliS kaftárhafiekkineikvæ ð áhriftilgróðureyðingarog á lindarennsli.

3.1.7

HEIL DA R N IÐU R S T AÐA U M HVER FIS ÁHR IFA FYR IR IÐN AÐAR S VÆ ÐI

Á heildina litið kem ur stefnum örkun aðalskipulags S kaftárhrepps 2010-2022 sem snýr að
iðnarssvæ ðum tilm eð að hafaóveruleg tilneikvæ ð áhrifá náttúru,óveruleg,neikvæ ð eðaóvissáhrif
vegna auðlinda og jákvæ ð og óviss áhrif vegna sam félags. Eftirfarandi tafla sýnir m egin
um hverfisáhriffyrirm ism unandivirkjunarkosti:
Iðnaðarsvæ ði
Hólm aárvirkjun

N áttúra
-/0

U m hverfisþæ ttir
Auðlindir
+/0/?

S am félag
+/-/?

Búlandsvirkjun

-/?

+/-/?

+/-/?

S kálarvirkjun

-/0/?

+/-/?

+/?

Hnútuvirkjun

-/?

+/-

+/?

N úllkostur

+

0/?

+/-
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3.2 S T EFN A A Ð A L S KIP U L A GS S KA FT ÁR HR EP P S U M FR IÐ L ÝS T S VÆ ÐI
Vinnuhópurinn um endurskoðun á AðalskipulagiS kaftárhreppstelurað stæ kkun Vatnajökulsþjóðgarðsí
S kaftárhreppisé m ikilog afdrifarí
kfram kvæ m d fyrirhreppinn.Hún felurm .a.ísérað veiting S kaftáríL angasjó
geturekkiverið hlutiaflausn aurburðarvandansog þvíverðurað glí
m avið hann annarsstaðar.Hugm yndirum
S kaftárveitu ogN orðursjó tilað veitavatniíT ungnaá eru þá einnigúrsögunni.Ífram kvæ m dinnifelast hins
vegartæ kifæ ritilatvinnuuppbyggingar,einkum á sviðiferðaþjónustu og um sýslu um þjóðgarðinn sjálfan og á
sviðináttúruví
sinda.
Íljósiþesssem að ofan segirernæ rtæ ktað spyrjahvortekkisé þá ávinningurað þvíað afm arkam eiraland en
m innainnan þjóðgarðsins.Kostirþesseru helst þeirað m eð þvím á tryggjaheildstæ ðarim örkun landslagsheilda
aukþesssem sam ræ m ing á skipulagi,þjónustu og eftirlitivæ riá ábyrgð og kostnað þjóðgarðsinsen ekki
sveitarfélagsins.S tórtþjóðgarðssvæ ðierm eiraafgerandikynningarefniút á við en lí
tið þjóðgarðssvæ ðiog hefur
sterkaraaðdráttaraflfyriratvinnuuppbyggingu.Ókostirnirblasaekkivið,endahefurekkiverið ræ ttum að betra
sé að nýtaum ræ ttlandssvæ ðitilannars.S am kvæ m t gildandireglum um þjóðgarðinn verðurekkiskertur
hefðbundinn afnotarétturlandsog landsgæ ðainnan hans.Vinnuhópurinn telurm ikilvæ gt að við ákvörðun um
verndunarstig eðaverndarflokkainnan þjóðgarðsinsverðigertráð fyrirsvigrúmitilfram kvæ m daog
uppbyggingarþarsem það á við.

3.2.1

N ÚVER A N DIÁS T A N D U M HVER FIS VES T A N VA T N A JÖ KU L S

S yðrihlutisvæ ðisinsernokkuð velgróinn og einkennistafví
ðaáttum iklum mosagróðrisem ertilkom in vegna
m ikillrarúrkom u og gegndræ pibergrunns.Þegarnorðardregurog næ rjöklinum minnkargróðarog sandar,
hraun og lí
tt grónirm elarveraðarí
kjandi.EfrihlutiS í
ðum annaafréttareinkennistafm osagrónu
S kaftáreldahrauniog L akagí
garöðinni.Á svæ ðinu vestan við Vatnajökulhafafundista.m .k.tólftegundirfuglaá
válistaog eru a.m .k.sjö þeirraárvissarvarptegundir.Innan þesssvæ ðiseru eftirfarndiþrjú svæ ðiá
náttúrum injaskrá.
„706.Eldgjá,V-Skaftafellssýslu.(1)Eldgjá á S kaftártunguafréttim illiGjátindsog S vartahnúksfjalla.T il
norðaustursræ ðurlí
naúrGjátindiíS kaftáám ótsvið S kæ linga.T ilaustursræ ðurS kaftá niðurað brú á S yðriÓfæ ru og þaðan lí
naum hátind BláfjallssuðvesturíÖ ldufell.T ilvestursræ ðurlí
naúrÖ ldufellium S vartafellí
S vartahnúk.(2)Eldgjá erhlutiafum 40 km langrigossprungu sem vitnarum stórkostleg eldsum brot á nútí
m a.
S tórbrotið og fjölbreytt landslag.Vinsæ lt útivistarsvæ ði.Æ skilegt erað tengjasvæ ðið Friðlandiað Fjallabaki.
760.Græ nifjallgarður,V-Skaftafellssýslu. (1)Fjallgarðurinn á m illiT ungnárog Eldgjár.T ilnorðvestursráða
T ungná og austurm örkFriðlandsað Fjallabaki.T ilsuðursræ ðurlí
naúrT orfajökliausturíS vartahnúk.T ilausturs
og norðursráðanorðvesturm örksvæ ðisnr.706 og lí
naúrGjátindiíS veinstind og þaðan íJökulvatn.(2)
S tórbrotið og fjölbreytt landslag.Vinsæ lt útivistarsvæ ði.Æ skilegt erað tengjasvæ ðið Friðlandiað Fjallabaki.
761.Em strurog Fjallabak,R angárvallasýslu,V-Skaftafellssýslu.(1)L andsvæ ðið á m illisvæ ðisnr.730,og
Friðlandsað Fjallabakiannarsvegarog Þórsm erkurog M ýrdalsjökulshinsvegar.T ilvestursræ ðurlí
naúr
Jökulöldum um Þórólfsfellog S m áfjöllíVondubjalla.T ilaustursog norðursræ ðurlí
naúrÖ ldufellium S vartafellí
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S vartahnúk og þaðan íT orfajökul.(2)S tórbrotið og fjölbreytt landslag.Vinsæ ltútivistarsvæ ði.Æ skilegt erað
tengjasvæ ðið Friðlandiað Fjallabaki.“
Ígildandiaðalskipulagieru eftirfarandisvæ ðiennfrem urskilgreind sem hverfisvernduð svæ ði.
L akagí
gar– Eldgjá. Eldstöðvarog hraun frá Eldgjá um L akagí
gaalltausturað S í
ðujökli.S væ ðið liggurað öðrum
verndarsvæ ðum á eystragosbeltinu.
Fjallabakssvæ ðið sunnan T ungnaár.T orfajökulssvæ ðið suðurað M ýrdalsjökliog að Eldgjá.Eitt fjölsóttasta
ferðam annasvæ ðiá hálendiÍslands.
U pplýsingarum núverandilandnotkun og áæ tlaðarbreytingareru ígreinargerð aðalskipulagsins.

3.2.2

ÁHR IF S T EFN U A Ð A L S KIP U L A GS VEGN A FR IÐ L ÝS T R A S VÆ ÐA

Vinnuhópurinn um endurskoðun á AðalskipulagiS kaftárhreppshefurlagt tileftirfaranditillögu;
„að m esturhlutivesturhálendishreppsinssem erinnan þjóðlendumarka getifallið undirVatnajökulsþjóðgarð
að gefnum ákveðnum forsendum. Hérneðarertillagaað hugsanlegriafmörkun svæ ðisinssam kvæ m t þessari
hugm ynd og taldarupp forsendursem vinnuhópurinn telurm ikilvæ gtað ræ ðaíþessu sam bandi.
Vinnuhópurinn hefur ræ tt tvæ r aðrar stæ kkunarhugm yndir: Annars vegar að stæ kkunin verði m iðuð við
landssvæ ðið sem tilgreint hefur verið íþingsályktunartillögu um náttúruverndaráæ tlun 2009-2013,hinsvegar
að allt landssvæ ðiíhreppnum vestanverðum sem liggur innan þjóðlendum arka (þ.m .t. Álftaversafréttur og
S kaftárhreppshlutiM ýrdalsjökuls)falliundirþjóðgarðinn.
Fyrrihugm yndin felurís
érað nokkrarhelstu náttúruperlursvæ ðisinsfalliundirþjóðgarðinn og hefurþann kost
að veraím estu sam ræ m ivið alm ennaog opinberaumræ ðu um m álið. Hún erhinsvegarekkieinsheildstæ ð
hvað varðar landslagsheildir og sveitarfélagið þyrfti eftir sem áður að hafa um sjón m eð stæ rstum hluta
vesturhálendisins“.
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3.2.3

S tæ kkun Vatnajökulsþjóðgarðsskv.náttúruverndaráæ tlun

VA L KO S T IR FYR IR FR IÐL ÝS T S VÆ ÐI

S tæ kkun Vatnajökulsþjóðgarðsskv.tillögu sveitarstjórnar
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Friðlýst
svæ ði
N áttúra

A.S ræ kkun skv.tillögu sveitarstjórnar

B.S tæ kkun skv.náttúrverndaráæ tlun

S .N úllkostur

L andslag, S tórar sam felldar landslagheildir verða L andslag, Afm örkunin tekur ekki nógu m ikið tillit til L andslag,Óbreytt ástand
varðveittarinnan svæ ðisins.
landslagsheilda
Jarðfræ ðiog jarðm yndanir,
Jarðfræ ðiog jarðm yndanir,M eð stofnun Vatna- Jarðfræ ði og jarðm yndanir, M eð stofnun Vatnajökuls- Óbreytt ástand hefur óveruleg áhrif á
jökulsþjóðgarðs þá er lögð áhersla á að vernda þjóðgarðsþá erlögð áherslaá að verndajarðm yndanirog jarðm yndanir.
jarðm yndanir og verður takm arkað efnisnám leyft verðurtakm arkað efnisnám leyftinnan þjóðgarðsins.
Óbreytt ástand hefur óveruleg áhrif á
innan þjóðgarðsins.
Gróðurfar og dýralí
f,Eitt af m arkm iðunum m eð stofnun jarðveg.
Gróðurfar og dýralí
f Eitt af m arkm iðunum m eð Vatnajökulsþjóðgarð erað verndalí
frí
kiþjóðgarðsins.
Gróðurfarog dýralí
fN ú þegarerým isvernd
stofnun Vatnjökulsþjóðgarð er að vernda lí
frí
ki Alm ennt erekkitalið að stæ kkunin hafiíförm eð sérveruleg
á svæ ðinu sem tekurtilgróðursog dýralí
fs.
þjóðgarðsins
áhrifá gróðurfar svæ ðisinseðaá sjaldgæ far plöntur eðaá
Vatnafar. Óbreytt áhrif
Á vinsæ lum áningarstöðum og stí
gum ferðam anna plönturá válista.
er hæ tta á að aukinn átroðningur verðiskaðlegur Á vinsæ lum áningarstöðum og stí
gum ferðam annaerhæ tta
þeim viðkvæ m agróðrisem einkennirsvæ ðið.
á að aukinn átroðningur verði skaðlegur þeim viðkvæ m a
Vatnafar. Óvissáhrif

gróðrisem einkennirsvæ ðið.
Vatnafar. Óvissáhrif.

Auðlindir

Eitt
af
m arkm iðunum
Vatnajökulsþjóðgarðs
er
m enningarm injarsvæ ðisins.

m eð
að

stofnun Eitt afm arkm iðunum m eð stofnun Vatnajökulsþjóðgarðser Fornleifaskráning hefurekkiverðigerð fyrir
vernda að verndam enningarm injarsvæ ðisins.
svæ ðið nem asem svæ ðisskráning þannig að

S tór hluti af svæ ðinu er þegar verndaður á
náttúrum injaskrá og undir hverfisvernd. S tæ kkun
þjóðgarðsinsgerirverndun m arkvissari.

S am félag

Hefurtalsverð jákvæ ð sam félagsleg áhrifíförm eð
sér. Ferðaþjónusta getur verið hvetjandi fyrir
sam félög,s
tuðlað að efnahagslegum vexti,haft íför
m eð sérjákvæ ðaupplifun og stuðlað að varðveislu
m enningarlegrar, s
ögulegrar og náttúrulegrar
arfleifðar. Aukinn fjöldi ferðam anna skapar ný
atvinnutæ kifæ riog fleiriflytjastíS veitarfélagið.

S tórhlutiafsvæ ðinu erþegarverndaðurá náttúrum injaskrá N ákvæ m ar upplýsingar liggjaekki fyrir um
og undirhverfisvernd. S tæ kkun þjóðgarðsinsgerirverndun þennan þátt.
m arkvissari.
Hefur talsverð jákvæ ð sam félagsleg áhrif íför m eð sér. Íbúum ís
veitarfélaginu hefur fæ kkað og
Ferðaþjónustagetur verið hvetjandifyrirsam félög,stuðlað áfram haldandi óbreytt ástand felur ís
ér
að efnahagslegum vexti,haft íförm eð sérjákvæ ðaupplifun neikvæ ðaþróun.
og stuðlað að varðveislu m enningarlegrar, sögulegrar og
náttúrulegrararfleifðar.

Bæ tt aðgegnileiðirtilaukinsgestafjöldasem getur valdið
um hverfisspjöllu sem hefur þá áhrif á þolmörk svæ ðisns.
Bæ tt aðgegnileiðirtilaukinsgestafjöldasem getur Aukinn fjöldiferðam annaskaparnýatvinnutæ kifæ riog fleiri
valdið um hverfisspjöllu sem hefur þá áhrif á flytjastíS veitarfélagið.
þolm örksvæ ðisns.
Aukin umferð geturhaft neikvæ ð áhrifáví
ðernisupplifun
Aukin umferð getur haft neikvæ ð áhrif á
ví
ðernisupplifun
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3.2.4

N IÐU R S T AÐA S A M A N BU R Ð A R

M eð stefnum örkun íendurskoðun aðalskipulagiS kaftárhrepps2010-2022 um friðlýst svæ ðierlögð
áhersla á að stæ kkun Vatnajökulsþjóðgarðsins hafi í för m eð sér skipulega uppbyggingu
atvinnustarfsem i á vegum þjóðgarðsinsog tengda þjóðgarðinum íS kaftárhreppi og að fjölgun
ferðam annahefuríförm eð sérauknaog fjölbreyttariþjónustu.
Jákvæ ð áhrifvalkosta sem tilgreinakom u eru á náttúru m eð verndun jarðm yndanaog lí
frí
kisog
auðlindirm eð verndun m enningarm injarog m arkvissariheildarsýnar.Áhrifá sam félag eru jákvæ ð
vegnaþessað ferðaþjónustagetur verið hvetjandifyrir sam félagið og stuðlað að efnahagslegum
vexti. N eikvæ ð áhrifá náttúru er vegnahæ ttu á auknum átroðningiá vinsæ lum áningarstöðum
ferðam annaog neikvæ ð áhrifá skynjun fólksfyrirví
ðernisupplifunarvegnaaukinnarum ferðar.Óviss
áhrifer talin vegnaröskunará fornleifum og breytingum á vatnafari.N úllkostur hefuróveruleg og
jákvæ ð áhrifá náttúru þarsem svæ ðin haldast ínúverandiástandien neikvæ ð áhrifá sam félag þar
sem aukning ferðam anna verður ekki eins m ikil og þar m eð fæ rri ný atvinnutæ kifæ ri fyrir
sveitarélagið.

3.2.5

M ÓT VÆ GIS AÐGER ÐIR VEGN A S T EFN U A Ð A L S KIP U L AGS U M FR IÐL ÝS T S VÆ ÐI

T illögur að m ótvæ gisaðgerðum til að draga úr neikvæ ðum um hverfisáhrifum m eð stæ kkun
Vantajökulsþjóðgarðsa:
M óttöku-og áningarstaðirtakim ið affjöldaferðam anna.
T akm örkun á m annvirkjagerð og allarfram kvæ m dirfallivelað landslagi.
U ppbygging gönguleiðatakitillit tilviðkvæ m rajarðm yndanaog gróðursog gangandium ferð veint
á svæ ðisem hafahæ rriþolm örk.
M iðlun upplýsingatilferðam annaallan ársinshring.
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3.2.6

HEIL DA R N IÐU R S T AÐA U M HVER FIS ÁHR IFA FYR IR FR IÐ L ÝS T S VÆ ÐI

Á heildinalitið hefurstefnum örkun íendurskoðun aðalskipulagiS kaftárhrepps2010-2022 um friðlýst
svæ ðijákvæ ð áhrifá náttúrufar og auðlindirþarsem m arkm ið m eð stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs
erað verndanáttúru og auðlindir.N eikvæ ð áhrifá náttúru og sam félag er vegnaaukinnsátroðnings
á vinsæ lum áningarstöðum .N úllkosturhefurjákvæ ð og óveruleg áhrifá náttúru þarsem stórhluti
svæ ðisinser þegar verndað. Óvissáhrif á auðlindir þar s
em ekkiliggur fyrir fornleifaskráning og
neikvæ ð áhrifá sam félag þarsem óbreytt ástand felurísérneikvæ ðaþróun.
Eftirfaranditaflasýnirm egin um hverfisáhriffyrirm ism unandistæ kkun Vatnajökulsþjóðgarðs.
S tæ kkun
Vatnajökulsþjóðgarðs
T illagasveitarstjórnar

4

N áttúra
+/-/?

U m hverfisþæ ttir
Auðlindir
+

S am félag
+/-

Þingsályktunartillaga

+/-/0/?

+

+/-

N úllkostur

+/0

?

-

M AT Á U M HVER FIS ÁHR IFU M FR AM KVÆ M DA

4.1 FR A M KVÆ M DIR HÁÐA R M A T IÁ U M HVER FIS ÁHR IFU M
S am kvæ m t lögum nr.106/2000 um m at á um hverfisáhrifum er lí
klegt að þessilög náitilhlutaeða
allra þeirra fram kvæ m dasem lagðar eru tilsem ný iðnaðarsvæ ðiíendurskoðun á aðalskipulagi
S kafrárhrepps
.
S am kvæ m tviðauka1.gr17 ílögum um mat á umhverfisáhrifum nr.106/2000 þá eru stí
flurog önnur
m annvirkieðabreytingará árfarvegitilað hem jaog/eðam iðlavatniþarsem 3 km 2 landseðam eira
fara undir vatn eða rúmtak vatnser m eira en 10 m illjón m 3 háðar m atiá um hverfisáhrifum Í 2.
viðauka gr. 3 eru vatnsorkuver m eð uppsett rafafl100 kW eðam eira tilfram leiðslu á rafm agni
m etin íhverju tilvikihvort þau skulu háð m atiá um hverfis. S am kvæ m t viðauka 1 og viðauka 2 í
lögum nr.106/2000 um m at á um hverfisáhrifum kunnaefnisnám urað veram atsskyldar.
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5

S AM R ÁÐ

Endurskoðun á aðalskipulagiS kafrárhreppshefurverið tilum fjöllunarhjá sveitarstjórn,skipulags-og
byggingarnefnd frá þvííoktóber 2007. Við m ótun aðalskipulagsins hefur verið leitað eftir
athugasem dum og ábendingum frá í
búum og hagsm unaaðilum á þrem ur í
búafundum . Fyrsti
í
búafundurinn varím ars2008 þegaróskað vareftirábendingum áðuren tillögurhöfðu verið settar
fram . Fyrir þann fund gafst í
búum og hagsm unaaðilum tæ kifæ ri að ræ ða einslega við
skipulagsráðgjafa, s
kipulagsfulltrúa, sveitarstjóra, form ann skipulags- og byggingarnefndar og
oddvitavegnaendurskoðunarAðalskipulagsS kaftárhrepps
.
S veitarstjórn sam þykkti m atslýsingu fyrir um hverfisskýrslu ím ars 2009. S tuttu seinna ákvað
sveitarstjórn að vinnasérstaklegam eð þrjú áhersluatriði,sem voru
o S kaftá,vatnaveiting og aurburður
o S tæ kkun Vatnajökulsþjóðgarðs
o Athugn á virkjunarkostum
Þar sem m atslýsingin tók ekki á öllum þessum þáttum var frestað að senda m atslýsingin í
sam ráðsferli til S kipulagsstofnunar. M atslýsingin var hins höfð til hliðsjónar við m at á
um hverfisáhrifum við aðalskipulagsgerðina. Á fundihjá S kipulagsstofnun íjanúar 2010 var gerð
grein fyrirþvíferlisem m atslýsing og um hverfisskýrslahefurverið ívið endurskoðunina.Á í
búafundi
ínóvem ber2009 voru kynntartillögurog hugm yndirá endurskoðun á aðalskipulaginu og áherslurí
vinnu við um hverfisskýrslu.Þá hafaverið haldnirsam ráðsfundirm eð L andgræ ðslunni,Vegagerðinni,
U m hverfisráðuneytinu og fjölm örgum hagsm unaaðilum á skipulasferlinum . Þriðji og s
í
ðasti
í
búafundurinn er áæ tlaður ím ars 2010 þar sem kynntar verða tillögur sveitarstjórnar til
auglýsingar. Þegar sveitarstjórn sendi tillöguna til S kipulagsstofnunar m eð ósk um leyfi til að
auglýsingarvareftirfarandistofnunum send aðalskipulagstillagan og um vherfisskýrsla tilum sagnar:
o U m hverfisstofnun
o S jávarútvegs-og landbúnaðarráðuneytið*
o Kirkjugarðsráð (S kipulagsnefnd kirkjugarða)*
o Fornleifavernd rí
kisins*
o HeilbrigðiseftirlitS uðurlands*
o Vegagerðin*
o Veðurstofu Íslands
o S kógræ ktrí
kisins*
o Flugstoðir*
o S am vinnunefnd um svæ ðisskipulag M iðhálendisins
o L andsvirkjun*
o L andsnet*
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o S uðurlandsskóga*
o R arik*
* U m sagnirbárust áðuren sveitarstjórn sam þykktiað auglýsatillöguna.
S arm ráð varhaftvið eftirfarandiaðilavegnatillagnaum orkuvinnslusvæ ði:
o S uðurorku vegnaBúlandsvirkjunar
o L andeigendaS kálarvegnaS kálarvirkjunar
o L andeigendaDalshöfðavegnaHnútuvirkjunar
S arm ráð varhaftvið eftirfarandiaðilavegnatillagnaum stæ kkun Vatnajökulsþjóðgarðs:
o Vatnajökulsþjóðgarður
o U m hverfisráðuneytið
o L andgræ ðslarí
kisins

5.1 KYN N IN G U M HVER FIS S KÝR S L U
T illagaað endurskoðun á aðalskipulagiS kafrárhrepps2010-2022 og um hverfisskýrslaverður kynnt
um sagnar aðilum og alm enningi og auglýst m eð lögform legum hæ tti. U m sagnaraðilum og
alm enningigefastsex vikurtilað kynnaséraðalskipulagið og um hverfisskýrslunaog kom aá fram fæ ri
athugasem dum áðuren aðalskipulagið erafgreitt og staðfest.

6

S AM L EGÐAR ÁHR IF O G HEIL DAR N IÐU R S T AÐA M A T S VIN N U

Lí
kleg áhrifendurskoðunaraðalskipulagiS kafrárhreppseru á heildinalitið bæ ðijákvæ ð og neikvæ ð.
Jákvæ tt fyrirsam félag sveitarfélagsinsþarsem gert erráð fyrirfjölbreyttu fram boðiiðnaðarsvæ ða,
eflingu atvinnutæ kifæ ra þá sér ílagim eð uppbyggingu orkuiðnaðar. N eikvæ ð áhrifgetaorðið af
stefnu aðalskipulags á náttúru vegna uppbyggingu iðnaðarsvæ ðis m eð tilheyrandi
ásýndarbreytingum og röskun á náttúru.L agt ertilað settarverðifram kröfurum ásýnd,vandaðan
um hverfisfrágang,um hirðu,umgengniá þessum svæ ðum og gerðareru kröfur um að hljóðvist og
loftm engun séu ávallt tilfyrirm yndar.
S tæ kkun friðlýstrasvæ ða hefur jákvæ ð áhrif ferðaþjónustu sem skapar ný atvinnutæ ki og fleir
flytjastís
veitarfélagið.Einnig stuðlarstæ kkunin að varðveislu sögulegraog náttúrulegrararfleifðar.
N eikvæ ð áhrifgetur verið vegnaaukinsgestafjöldaog þá átroðningsá viðkvæ m um svæ ðum sem
getur haft áhrif á þolm örk svæ ðisins. L agt er til að settar verði kröfur um vandaðan
um hverfisfrágang allrafram kvæ m daog öflugam iðlun upplýsinga.
S tefnum ótunin og aðalskipulagsvinnan sýnam ikinn viljatilað styrkjaog eflasveitarfélagið á m örgum
sviðum og leitast er við að sam rým a um hverfisvernd, nýtingu auðlinda og tæ kifæ ri á sviði
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atvinnuuppbyggingar.
U m hverfis
m at Aðalskipulags S kaftárhrepps er því liður í að
aðalskipulagsvinnan stuðliað sjálfbæ rriþróun ís
am ræ m ivið m arkm ið 1.gr.lagaum um hverfis
m at
áæ tlananr.105/2006.

7

VÖ KT U N AR ÁÆ T L U N

Þarsem lí
kureru á neikvæ ðum um hverfisáhriferm ikilvæ gt að geratillögu að vöktunaráæ tlun.L agt
er til að vöktun neikvæ ðra áhrifa sem vega hvað þyngst íum hverfism atinu verði liður í
skipulagsvinnu við reglulegaendurskoðun aðalskipulags.L agt ertilað S kaftárhreppurhafium fjöllun
um hverfisskýrslu tilhliðsjónar við skipulagsvinnu hverskonar og grí
pitilþeirram ótvæ gisaðgerða
sem eigavið hverju sinniog lagðarhafaverið tilíum hverfisskýrslu. Geraskalráð fyrirað nánari
vöktunaráæ tlun fram kvæ m daverðivið m atiá umhverfisáhrifum þeirrasem og að fram kom inánari
vöktunaráæ tlun á deiliskipulagsstigi.
Þæ ttiríum hverfinu sem þarfað vaktaá neðristigum áæ tlunargerðareru eftirfarandi:
1. Að gerð verðifornleifaskráning sam hliðadeiliskipulagifyrireinstakarfram kvæ m dirog við
um hverfism atfram kvæ m da.
2. Vöktun vatnsgæ ðaís
veitarfélaginu.
3. Vöktun á að ekkiverðigengið á góð landbúnaðarsvæ ðiþegarákvörðun ertekin um breytta
landnotkun.
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8
U m hverfisþáttur

Forsendur

VIÐAU KI
U pplýsingar

M atsspurning

Viðm ið

Hefur áætlun áhrif á:

S tefnumörkun um sjálfbæ ra þróun til2020.
S já m arkm ið og leiðir um vernd náttúru
Íslandsog sjálfbæ ranýtingu auðlinda.S koða
sérstaklega9.kaflaíIII.hlutaþarsem fjallað
erum verndví
ðernis.

U m hverfisví
sar

Náttúra
Landslag

Áhrif stefnumörkunar á ásýnd landslags, þ.e vegna
aukinnar byggðar, samgöngumannvirkja og háspennulína.

Náttúrulegt landslag ?
Ásýnd sveitarfélagsins?

Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd. Sjá 1. gr um
markmið laganna og V kafla um landslagsvernd
einkum gr. 34-37. Reglugerð um náttúruvernd
einkum gr. 37.
Skipulags- og byggingarlög. Sjá 1. gr. um
markmið og 9. gr. um skipulagsskyldu og
skipulagsreglugerð nr. 400/1998 gr. 4.9.2, 4.19.1.
og gr. 10.2
Rammaáætlun II, sjá skýrslur faghóps 1.
Jarðfræði og jarðmyndanir

Áhrif stefnumörkunar kann að hafa bein áhrif á jarðfræði
og jarðmyndanir. Annars vegar að nýtt land er tekið undir
byggð og samgöngumannvirki og hins vegar vegna
efnisþarfa/námutöku við uppbyggingu.

Viðkvæm svæði?
Svæði eða stök með
verndargildi?

Stefnumörkun um sjálfbæra þróun til 2020. Sjá
8.kafla i III. hluta þar sem fjallar eru um
jarðmyndanir.
Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd. Sjá 1. gr um
markmið laganna og V kafla um landslagsvernd
einkum gr. 34-37. Reglugerð um náttúruvernd
einkum gr. 37.
Náttúruminjaskrá
Náttúruverndaráætlun 2004-2008 og 2009-2013
sjá markmið náttúruverndaráætlunar.
Rammaáætlun II, sjá skýrslur faghóps 1.
Samráð/álit: Umhverfisstofnun

Gróðurfar og dýralíf

Áhrif stefnumörkunar kann að hafa bein áhrif á lífríki.
Áhrif vegna nýrra svæða sem tekin eru undir byggð eða

Stærð verndarsvæða?

Stefnumörkun um sjálfbæra þróun til 2020. Sjá
7.kafla i III. hluta þar sem fjallar er um vernd
lífríkis Íslands.
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mannvirki.

Mikilvæg búsvæði?

Einnig eru óbein áhrif möguleg, t.d. vegna aukinnar
umferðar, hávaða og framkvæmda.

Mikilvæg gróðursvæði?
Hverfisverndarsvæði?
Votlendi?

Náttúruverndaráætlun 2004-2008 og 2009-2013
sjá markmið náttúruverndaráætlunar.
Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd. Sjá 1. gr um
markmið laganna og V kafla um landslagsvernd
einkum gr. 34-37. Reglugerð um náttúruvernd
einkum gr. 37.
Náttúruminjaskrá

Líffræðilegan fjölbreytileika?
Sjaldgæfar vistgerðir?

Ríósamningur um líffræðilegan fjölbreytileika,
Bernarsamningur um verndun búsvæða.
Samráð/álit Umhverfisstofnun, Veiðimálastofnun,

Válistategundir?

Vatnafar

Áhrif stefnumörkunar kann að hafa bein áhrif á
vatnsverndarsvæði og vötn sem njóta sérstakrar verndar.

Vatnsverndarsvæði (brunn-,
grann- eða fjarsvæði)?

Reglugerða um neysluvatn nr. 536/2001 og þá
sérstaklega 9. grein.

Vötn sem eru stærri en
1000m2?

Reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun
vatns.

Ár og lækir?

Reglugerð nr. 797/1999 um varnir gegn mengun
grunnvatns.
Reglugerð nr. 785/1999 um starfsemi sem getur
haft í för með sér mengun.
Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd. Sjá 1. gr um
markmið laganna og V kafla um landslagsvernd
einkum gr. 34-37. Reglugerð um náttúruvernd
einkum gr. 37.
Samráð/álit: Heilbrigðiseftirlit Norðurlands Vestra

U m hverfisþáttur

Forsendur

U pplýsingar

M atsspurning

Viðm ið

U m hverfisví
sar

Auðlindir
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L andrým i

Áhrif stefnum örkunar hefur bein áhrif á landrým i
sem ferundirbyggð og sam göngumannvirki.

Verndarsvæ ði

Áhrif stefnum örkunar
verndarsvæ ði.

kann að hafa áhrif á

N áttúruminjaskrá.
N áttúruverndaráæ t
lun

S tæ rð byggðrasvæ ða?
N ýtingu
landrým is
(í
búðir/ha)
og
sam göngur?
Hlutfall m illi byggðs og
óbyggðslands

S tefnumörkun um sjálfbæ ra þróun til2020.
S já m arkm ið og leiðir um vernd náttúru
Íslandsog sjálfbæ ranýtingu auðlinda.S koða
sérstaklega9.kaflaíIII.hlutaþarsem fjallað
erum verndví
ðernis.

S tæ rð verndarsvæ ða?
Fjöldaverndarsvæ ða?
Gæ ði/eðli
verndarsvæ ða?

S tefnumörkun um sjálfbæ ra þróun til2020.
S já m arkm ið og leiðir um vernd náttúru
Íslandsog sjálfbæ ranýtingu auðlinda.S koða
sérstaklega9.kaflaíIII.hlutaþarsem fjallað
erum verndví
ðernis.
Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd. Sjá 1. gr um
markmið laganna og V kafla um landslagsvernd
einkum gr. 34-37. Reglugerð um náttúruvernd
einkum gr. 37.
N áttúruminjaskrá
Náttúruverndaráætlun 2004-2008 og 2009-2013
sjá markmið náttúruverndaráætlunar.
S am ráð/álit:U m hverfisstofnun

O rka

Áhrif stefnum örkunar
hefur bein áhrif á
orkunotkun, sérstaklega m .t.t. sam gangna og
uppbyggingu nýsiðnaðar.

O rkunotkun (heild og á
hverní
búa)

S tefnumörkun um sjálfbæ ra þróun til2020.
S já kafla 2-10 um sjálfbæ ra nýtingu
auðlinda.

Vatn

Áhrif stefnum örkunar
hefur bein áhrif á
vatnsnotkun.Fjölgun í
búaog atvinnustarfsem i

Vatnsnotkun/í
búa
Vatnsstöðu vatnsbóla?
Þörf
á
nýjum
vatnsbólum?

R eglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn
m engun vatns.
R eglugerð nr. 797/1999 um varnir gegn
m engun grunnvatns.
R eglugerð nr. 785/1999 um starfsem isem
geturhaftíförm eð sérm engun.
Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd. Sjá 1. gr um
markmið laganna og V kafla um landslagsvernd
einkum gr. 34-37. Reglugerð um náttúruvernd
einkum gr. 37.
S am ráð/álit: Heilbrigðiseftirlit N orðurlands
Vestra

Jarðefni

Áhrif stefnumörkunar hefur áhrif á jarðefnanotkun, þ.e.
vegna uppbyggingar.

Fjölda náma?

S tefnaaðalskipulagsum nám ur.
N ám ur-Efnistakaogfrágangur

32

17. maí 2010

U m hverfisþáttur

Forsendur

U pplýsingar

M atsspurning

Viðm ið

U m hverfisví
sar

Samgönguáætlun
2002-2014

Ferðavenjur og fjölda ferða?

Stefnumörkun um sjálfbæra þróun til 2020. Sjá
kafla II.1 um heilnæmt andrúmsloft.

Daglegur
ferðamáti til vinnu.

Vegalög nr. 80/2007. Einkum 1. gr. og kafli IX
um öryggi vega og umferðar.

Umferð og tegund
umferðar

Samfélag

Akstursvegalengdir?

Samgöngur

Áhrif stefnumörkunar hefur bein áhrif á samgöngukerfi og
umferð

Umferðaspá
Vegagerðarinnar
(2004)

Landrými fyrir
samgöngumannvirki?
Þjónustustig
samgöngukerfis?

Samgönguáætlun 2007-2010. Sjá sérstaklega
markmið 1.3. um umhverfislega sjálfbærar
samgöngur

Aðgengi gangandi-, hjólandi
og ríðandi vegfarenda?
Efnahagur

Atvinna

Fjölbreytt atvinnutækifæri?

Byggðaáætlun 2006-2009. Sjá megin
áætlunarinnar um að bæta búsetuskilyrði á
landsbyggðinni og efla samkeppnishæfni
landsins. Sjá aðgerðir í byggðarmálum og
svæðisbundna vaxtarsamninga sbr.
vaxtarsamning fyrir Suðurland.

Fjöldi starfa í
sveitarfélaginu.

Ferðamálaáætlun 2006-2015. Sjá markmið, leiðir
og áherslur stjórnvalda í fjölmörgum
grunnþáttum greinarinnar.
Fjarskiptaáætlun 2005-2010. Sjá helstu markmð
um háhraðanet, örugga fjarskiptaþjónustur,
stafrænt sjón- og hljóðvarp.

Félagslegt umhverfi

Áhrif stefnumörkunar hefur áhrif á íbúaþróun, húsnæðisframboð og búsetukosti og útivistarsvæði

Heilsa

Áhrif stefnumörkunar kann að hafa áhrif á heilsu
íbúa. Fyrst og fremst vegna mengunar frá

Reglugerð nr.
1000/2005

Fjölbreytt
húsnæðisframboð?
Fjölbreytta búsetukosti?
Íbúaþróun?

Skipulags- og byggingarlög. Sjá 1. gr. um
markmið og 9. gr. um skipulagsskyldu og
skipulagsreglugerð nr. 400/1998 gr. 4.2.2,

Loftgæði (sbr. 2.1)?
Fjölda/stærð svæða þar sem

Reglugerð 933/1999 um hávaða. Inniheldur
viðmuðunargildi fyrir hávað við mismunandi

Hávaði vegna
umferðar
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umferð (útblástur og hávaði).

um kortlagningu
hávaða.

hljóðstig er yfir
viðmiðunarmörkum?

aðstæður.
Reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði. Sjá 1. gr.
um markmið sem er að koma í veg fyrir eða
draga úr skaðlegum áhrifm loftmengunar á
heilsu manna og umhverfið, meta loftgæði á
samræmdan hátt, afla upplýsinga um loftgæði og
viðhalda þeim þar sem þau eru mikil eða bæta
þau ella. Jafnframt að draga úr mengun lofts.
Reglugerð 1000/2005 um kortlagningu hávaða.
Tilgreindir eru staðir þar sem kortleggja þarf
hávaða.

Menningarminjar

Áhrif stefnumörkunar kann að hafa áhrif á
menningarminjar.

Fornminjar?
Húsavernd?
Búsetu/menningarlandslag?

Lög nr. 107/2001 um þjóðminjar. Sjá 1. gr. um
markmið laganna.
Samráð/álit: Fornleifavernd ríkisins.

Öryggi

Athuga þarf stöðu byggðar og
samgöngumannvirkja m.t.t. náttúruvár. Fyrst
og fremst um að ræða jarðskjálfta og vatnsflóð.

Er/verður náttúruvá til staðar
á:
Núverandi byggðasvæðum?
Nýjum byggðasvæðum?
Núverandi
samgöngumannvirkjum?
Nýjum
samgöngumannvirkjum?

Vegalög nr. 80/2007. Einkum 1. gr. og kafli IX
um öryggi vega og umferðar.
Samgönguáætlun 2007-2010. Sjá sérstaklega
markmið 1.4 um öryggi
Lög nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og
skriðuföllum. Sjá 1. gr. laganna um að unnið
skuli að vörnum og gegn tjóni og slysum af
völdum snjóflóða og skriðufalla. Sjá einnig 4. gr.
um að vinna skuli hættumat vegna ofanflóða og
reglugerð nr. 637/1997 um varnir gegn
snjóflóðum og skriðuföllum.
Reglugerð nr. 505/2007 um hættumat vegna
ofanflóða, flokkun og nýtingu hættusvæða og
gerð bráðbirgðahættumats. Sjá einkum 11. gr.
um staðaráhættu, 17-21. gr. um flokkun,
skilgreiningu og nýtingu hættusvæðaog 22. gr.
um varnarvirki.
Samráð/álit:
Veðurstofa Íslands,
Vegagerðin

Sorp og fráveita

Áhrif stefnumörkunar hefur áhrif á losun úrgangs.

Hefur áætlun áhrif á:
Sorpförgun?
Veitukerfi

L ög nr. 55/2003 um m eðhöndlun úrgangs.
S já 1.gr.um markm ið sem er að stuðlaað
því að m eðhöndlun úrgangs valdi sem
m innstum
óæ skilegum
áhrifum
á
um hverfið og m engiekkivatn,jarðveg né
andrúmsloft,svo og draga úr hæ ttu sem
förgun úrgangsgetur haft á heilsu m anna
og dýra.
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R eglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og
skólp. S já 1. gr. um m arkm ið sem er að
vernda alm enning og um hverfið, einkum
vatn og umhverfi þess, gegn m engun af
völdum skólps.
Einnig að kom a á
sam ræ m dri og kerfisbundinni söfnun,
m eðhöndlun og hreinsun skólps frá
tilteknum atvinnurekstri.
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