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1 Inngangur

1.1 Tilgangur
Þann 1. janúar 1998 gengu í gildi ný skipulags- og byggingarlög. Þar segir að í aðalskipulagi skuli fjallað 
um allt land innan marka sveitarfélags. Aðalskipulag þetta er breyting á Aðalskipulagi Grundarfjarðar 
2003-2015 og nær til dreifbýlishluta þess.  Hér er mörkuð stefna um framtíðarþróun svæðisins og lagður 
grundvöllur fyrir deiliskipulagsgerð. Í samræmi við skipulags- og byggingarlög (nr. 73/1997) er fjallað um 
stefnu sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar í 
viðkomandi sveitarfélagi. 

1.2 Gerð aðalskipulagsins
Árið 1995 var hafin vinna við endurskoðun aðalskipulags fyrir Grundarfjörð. Endurskoðunin náði aðeins 
til þéttbýlisins eins og gildandi skipulag frá 1984 en skipulagningu dreifbýlisins frestað, enda í samræmi 
við þágildandi lög. Þar sem vinna við endurskoðun aðalskipulags þéttbýlisins var vel á veg komin við 
gildistöku laganna veitti Skipulagsstofnun sveitarfélaginu heimild til að ljúka við þann hluta áður en 
skipulagi dreifbýlisins yrði lokið. Fleiri breytingar voru gerðar á lögum og reglugerðum sem áhrif höfðu á 
vinnslu þéttbýlishluta aðalskipulagsins. Ekki reyndist unnt að taka tillit til breytinga sem fram komu seint 
á skipulagsferlinu og eru þessir þættir einnig skoðaðir hér. Aðalskipulag Grundarfjarðar – þéttbýli 2003-
2015 var staðfest þann 8.12.2003 og er það hluti þessa framlagða skipulags. 
 
Aðalskipulagstillagan er því sett fram í tveimur greinargerðum og á tveimur uppdráttum og það verða 
tvær dagsetningar á staðfestingu skipulagsins. Við staðfestingu þessarar breytingar fellur úr gildi 
sveitarfélagsuppdráttur sem staðfestur var 8. desember 2003 en tók aðeins til afmörkunar þéttbýlis og 
frestunar á aðalskipulagi dreifbýlis í sveitarfélaginu. Vísað er til greinargerðar sem staðfest var 8. desember 
2003 varðandi þéttbýlishluta sveitarfélagsins

Sumarið 2002 var samið við Teiknistofuna Eik í Grundarfirði um gerð aðalskipulags dreifbýlisins í 
Grundarfirði. Skipulagsvinnan var í höndum landslagsarkitektanna Áslaugar Katrínar Aðalsteinsdóttur og 
Erlu Bryndísar Kristjánsdóttur. Gunnar Páll Eydal umhverfisfræðingur vann einnig við skipulagið. Helstu 
tengiliðir fyrir hönd bæjarfélagsins voru Jökull Helgason byggingafulltrúi og síðar Hjörtur Hans Kolsöe 
byggingafulltrúi, Björg Ágústsdóttir / Eyþór Björnsson bæjarstjórar, Sigríður Finsen foresti bæjarstjórnar og 
formenn umhverfisnefndar.

Lög um umhverfismat áætlana 105/2006 tóku gildi um mitt ár 2006. Skv. lögunum er endurskoðun 
aðalskipulags háð mati. Þar sem skipulag þetta var á lokastigi vinnslunnar veitti Umhverfisráðuneytið 
undanþágu frá gerð umhverfismats skv. ofangreindum lögum. Umhverfismat skipulagstillögunnar í því 
unnin skv. skipulags og byggingarlögum.
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1.3 Nefndir og ráð
Fjallað var reglulega um aðalskipulagið á fundum umhverfisnefndar og í bæjarstjórn.   

1.4 Samráð og kynning
Við gerð aðalskipulagsins var lögð áhersla á samráð við þá sem eiga hagsmuna að gæta um mörkun 
stefnu og skipulagsmarkmið. Reynt var að hafa ferlið opið og skilvirkt frá upphafi til að tryggja að áætlanir 
og upplýsingar um landnotkun og fyrirhugaða landnotkun innan skipulagssvæðis lægju fyrir frá upphafi 
vinnunnar.

Skipulags- og byggingarlög og skipulagsreglugerð kveða á um að skipulagstillaga sé kynnt á þremur 
stigum:

1. Með samráði við almenning og aðra hagsmunaaðila um mótun tillögu
2. Með kynningu á tillögu áður en hún er afgreidd frá bæjarstjórn
3. Með formlegri kynningu á tillögu eins og kveðið er á um í skipulags- og byggingarlögum

Fyrsta áfangaskýrsla aðalskipulagsins var kynnt á fundi í bæjarráði þann 20. febrúar 2003. Önnur 
áfangaskýrsla var kynnt á fundi bæjarstjórnar þann 11.12.2003. Fjallað var um markmið einstakra 
málaflokka aðalskipulagsins á fundi bæjarstjórnar þann 12.02.2004.

Þann 5.mars 2005 voru drög að aðalskipulagi dreifbýlisins kynnt samhliða íbúaþingi sem haldið var í 
Grundarfirði. Markmið íbúaþingsins var m.a. að fá fram hugmyndir íbúa um málefni sveitarfélagsins og 
afla efniviðar vegna skipulagsmála til að móta framtíðarsýn fyrir Grundarfjörð. Skráðir þátttakendur á 
þinginu voru 127 (um 13,5% af íbúum sveitarfélagsins), 77 konur og 50 karlar, þar af 17 úr dreifbýli (um 
18% af íbúum dreifbýlis).

Á sameiginlegum fundi bæjastjórnar og umhverfisnefndar þann 15. sept 2005 var 3. áfangaskýrsla 
kynnt.

Aðliggjandi sveitarfélög eru Snæfellsbær og Helgafellssveit. Í Snæfellsbæ er í gildi aðalskipulag fyrir tímabilið 
1995-2015, staðfest 1997. Við sveitarfélagsmörk Grundarfjarðarbæjar og Snæfellsbæjar er núverandi 
landnotkun skilgreind sem óbyggð svæði fyrir utan náttúruverndarsvæði á Búlandshöfða og stofnveg, 
reiðveg og raflínu á sama svæði. Ekki eru gerðar breytingar á núverandi landnotkun.
Ekkert aðalskipulag er í gildi fyrir Helgafellssveit en unnið er að gerð þess. Núverandi landnotkun við 
sveitarfélagsmörk Grundarfjarðarbæjar og Helgafellssveitar er að mestu skilgreind sem óbyggð svæði. 
Undantekningar frá þessu eru í Hraunsfirði, þ.e. náttúruverndarsvæði, þverun fjarðarins, raflínur og reið- 
og gönguleiðir og í Mjósundum í Hraunsfirði gerir aðalskipulagið ráð fyrir að áfram verði iðnaðar- og 
athafnasvæði (fiskeldi). Engar breytingar eru fyrirhugaðar á landnotkun við sveitarfélagsmörk. 

Lögbundnir umsagnaraðilar aðalskipulagsins eru:
• Flugmálastjórn
• Fornleifavernd ríkisins
• Heilbrigðiseftirlit Vesturlands
• Kirkjugarðaráð
• Landbúnaðarráðuneytið
• Landsnet
• Rarik
• Siglingastofnun
• Skipulagsstofnun
• Umhverfisstofnun
• Veðurstofan
• Vegagerðin

Lögbundnum umsagnaraðilum voru send bréf, dags. 24. janúar 2006 þar sem óskað var umsagna um 
drög að breytingu á aðalskipulagi Grundarfjarðar 2003 – 2015. Frestur til að veita umsögn var samkvæmt 
erindinu til 23. febrúar 2006. Svör frá umsagnaraðilum bárust á tímabilinu febrúar til loka apríl 2006 og 
voru umsagnir yfirfarnar á því tímabili og breytingar færðar inn i greinargerð þar sem þurfti.  
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Skipulagstillagan var kynnt á almennum íbúafundi þann 9. maí 2006 þar sem íbúum og fulltrúm 
nágrannasveitafélaga var gefinn kostur á að gera athugasemdir og koma með ábendingar. Í framhaldi af 
því lá tillagan frammi á heimasíðu sveitarfélagsins til ágústmánaðar, þar sem einnig var hægt að koma 
með ábendingar.

Á 72. fundi umhverfisnefndar þann 14. nóvember 2006 var skipaður starfshópur um skipulagsvinnuna. 
Hópurinn fjallaði nokkrum sinnum um tillöguna og lagði til breytingar og lagfæringar.

Bæjarstjórn samþykkti á 85. fundi sínum þann 8. nóvember 2007 að senda skipulagstillöguna til 
Skipulagsstofnunar til athugunar og að tillagan verði auglýst í framhaldi af því. Skipulagsstofnun gerði nokkrar 
athugasemdir við tillöguna í bréfi dags. 25. janúar 2008. Tekið hefur verið tillit til athugasemdanna. 

Á 96. fundi umhverfisnefndar þann 23. apríl 2008 var samþykkt að fara fram á heimild bæjarstjórnar til 
þess að auglýsa tillöguna. Bæjarstjórn samþykkti að heimila auglýsingu á 92. fundi sínum þann 29. apríl 
2008.

1.5 Önnur skipulagsgögn
Skipulagsuppdráttur dagsettur febrúar 2008, mkv. 1:30 000 á A1
Þemauppdráttur - Fornleifaskrá
Skipulagsuppdráttur og greinargerð er taka til þéttbýlis Grundarfjarðar, staðfest 8. desember 2003

Fylgiskjöl
Fornleifaskrá Grundarfjarðarbæjar I og II.
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2 Forsendur

Í þessum hluta er greint frá helstu forsendum sem lagðar eru til grundvallar fyrir gerð aðalskipulagsins 
s.s. staðhættir og þróun byggðar. Nokkuð af upplýsingum er snerta náttúrufar og aðra grunnþætti 
sveitarfélagsins eru ekki fyrirliggjandi.  
Mikilvægt er að hraða öflun þessara gagna og færa niðurstöður inn í Aðalskipulag Grundarfjarðar við 
endurskoðun þess.

2.1 Staðhættir
Sveitarfélagið er 152 km² að stærð og nær frá Mjósundum í Hraunsfirði að Búlandsgili á Búlandshöfða. 
Sveitarfélagsmörkin fylgja vatnaskilum Snæfellsnesfjallgarðsins að sunnanverðu. Tilkomumikill 
fjallgarðurinn myndar ramma um sveitarfélagið, landið er vogskorið og fjöll og höfðar sem ganga í sjó 
fram eru einkennandi fyrir landslagið. Vegna þessa má skipta sveitarfélaginu í minni einingar eftir 
landslagsheildum. Þéttbýlisstaðurinn Grundarfjörður er fyrir botni Grundarfjarðar en vestan hans er 
Útsveit. Hún afmarkast af Kirkjufelli í austri og Búlandshöfða í vestri. Útsveitin skiptist í tvö rými um 
Brimlárhöfða. Við austanverðan Grundarfjörð er Framsveit. Sveitin liggur umhverfis Eyrarfjall og Klakk 
á milli Grundarfjarðar og Kolgrafafjarðar. Innanverður Kolgrafafjörður er lítt snortinn og myndar eina 
landslagsheild.  Undir Kolgrafamúla þar sem Hraunsfjörður og Kolgrafafjörður mætast er byggð sem í 
daglegu tali er nefnd Múlabæir.

Um áramótin 2001-2002 var stjórnsýsluheiti sveitarfélagsins breytt úr Eyrarsveit í Grundarfjarðarbær.

2.1.1 Jarðfræði
Jarðfræði Snæfellsness er mjög fjölbreytt. Svæðið hefur nokkra sérstöðu í myndunarsögu Íslands. Rekbelti 
Atlantshafshryggjarins lá um Snæfellsnes þar til fyrir um 6 milljónum ára, þá hafði það færst í vestnorðvestur 
og nýtt rekbelti tekið við austar. Eldvirkni lá niðri á Snæfellsnesi í um 4-5 milljónir ára en tók sig upp að 
nýju fyrir um 1-2 milljónum ára og nær nú frá Snæfellsjökli að Norðurárdal. Núverandi gosvirkni fylgir hins 
vegar ekki landrek svo neinu nemi.

Á Snæfellsnesi eru minjar frá flestum tímabilum í íslenskri jarðsögu. Berggrunnur Snæfellsness er að 
mestu nokkuð samfelldur tertíer hraunlagastafli úr basalti.
Tertíer jarðlög sjást m.a. austan við Kolgrafafjörð í Bjarnarhafnarfjalli og Gjafamúla. Á nesinu er einnig 
fjölbreytt landslag frá jökulskeiðum og sjá má eldstöðvar sem gosið hafa á nútíma eftir að ísöld lauk fyrir 
um 10 000 árum þar á meðal Snæfellsjökul, þar sem finna má ummerki allt að þrjátíu eldgosa. 

Gosbelti skiptast í sprungureinar sem einkennast af sprungum og gjám. Í miðju hverrar þyrpingar er 
yfirleitt megineldstöð. Setberg er askja sem myndast hefur þegar kvikuhólf undir eldstöðinni hefur tæmst. 
Eldstöðin var virk fyrir um 6-8 milljónum ára á síðasta skeiði Snæfellsnesrekbeltisins. Hún nær yfir svæðið 
milli Grundarfjarðar og Hraunsfjarðar. Súrt eða ísúrt hraun fyllir öskjuna en innan hennar finnst líka basalt, 
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basískt innskotsberg, súrt innskotsberg og allstórt innskot úr gabbrói á austanverðum öskjubarminum þe. 
Kolgrafamúla. 

Í Stöðinni og Búlandshöfða eru þekktustu fundarstaðir steingervinga á Snæfellsnesi. Þar má lesa 
loftslagssögu myndunartíma þeirra. Steingervingar og fleiri jarðfræðileg fyrirbæri njóta sérstakrar verndunar 
eins og nánar er fjallað um í kafla 4.4.

 

Loftmynd af Grundarfjarðarbæ, myndin nær þó ekki að Melrakkaey. 
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2.1.2 Veðurfar
Haustið 2003 var sett upp sjálfvirk veðurathugunarstöð í landi Grafar í Grundarfirði.  Næstu 
veðurathugunarstövar eru í Stykkishólmi, við Bláfeld og á Gufuskálum en veðurathuganir frá þessum 
stöðum gefa ekki rétta mynd af veðurfari í Grundarfirði. Veðurfar er mjög breytilegt eftir legu og landslagi 
á Snæfellsnesi og ekki er víst að athuganir í þessari nýju stöð lýsi vel veðurfari á öllu skipulagssvæðinu. 
Þetta á sérstaklega við um vind.

Í tengslum við gerð Snæfellsnesvegar um Kolgrafafjörð voru gerðar athuganir á veðurfari í firðinum. 
Mælingarnar eru birtar í skýrslu um mat á umhverfisáhrifum fyrir veginn (Vegagerðin 2001). Þar er 
bent á að hitafar utarlega í Kolgrafafirði sé ekki ýkja frábrugðið því sem er í Stykkishólmi. Í fjarðarbotni 
eru hitasveiflur hins vegar meiri. Veðurathuganir og önnur gögn benda hins vegar til að úrkomumagn í 
Grundarfirði sé a.m.k. tvisvar til þrisvar sinnum meira en í Stykkishólmi. Gera má ráð fyrir að meiri úrkoma 
sé í fjarðarbotninum en í fjarðarmynninu. Meðalvindur er sterkari á ytri veðurstöðinni en vindhviður eru 
sterkari á þeirri innri.

Mynd I sýnir tíðni vindátta í Grundarfriði árið 2004 en í viðauka A eru nánari upplýsingar um hitastig og 
vind á svæðinu.

 

2.1.3 Gróðurfar
Í Snæfellsnessýslu er láglendi víðast gróið nema hraunin sem flest eru gróðurlítil. Mikið er um mýrlendi og 
uppblástur er nokkur.  Innan skipulagsssvæðisins finnst ekki skógur og þar eru fjöll gróðurlítil ofantil. Tafla 
I sýnir útbreiðslu gróðurs í Eyrarsveit og til samanburðar er Snæfellsnessýsla í heild.

I. Tafla. Útbreiðsla gróðurs í Grundarfjarðarbæ (http://www.rala.is/kvasir/).

Útbreiðsla gróðurs Grundarfjarðarbær Snæfellsnessýsla
 Hlutfall (%)
Auðnir  21 14
Rýrt  17 12
Fremur rýrt  17 19
Vel gróið  46 55

I. Mynd. Tíðni vindátta í Grundarfirði árið 2004.
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Fjallað er um gróðurfar á hluta skipulagssvæðisins í skýrslu um mat á umhverfisáhrifum vegna þverunar 
Snæfellsnesvegar yfir Kolgrafafjörð. Á þeirri leið sem þessi vegur var lagður fundust 104 plöntutegundir 
eða tæplega fjórðungur allrar íslensku háplöntuflórunnar. Engar háplöntur á válista eða sjáldgæfar 
plöntutegundir fundust á leiðinni. Í umhverfismatsskýrslunni kemur fram að svæðið hafi hvorki sérstöðu 
gróðurfarslega né heldur að búsvæði þar séu fjölbreytt. Jafnframt segir að gildi svæðisins liggi fyrst og 
fremst í því að þarna er um að ræða stórt heillegt land sem er nánast óraskað.

Kolgrafafjörður ber í heild lítil merki um ræktun eða umsvif mannsins. Fjörðurinn er mun ósnortnari 
landslagsheild en nálægir firðir sem allir bera meiri merki ræktunar og röskunar, t.d. framræslu (Þóra 
Ellen Þórhallsdóttir 1999).

Um gróður á svæðinu gilda náttúruverndarlög eins og nánar er fjallað um í kafla 4.4.

Gróður- og jarðvegseyðing
Einn alvarlegasti umhverfisvandi Íslendinga er gróður- og jarðvegseyðing. Nær allir skógar, kjarr og meira 
en helmingur af gróðurþekjunni eru taldir hafa tapast síðastliðin 1100 ár. Samkvæmt mati á jarðvegsrofi á 
Íslandi eru aðeins ríflega 11% landsins flokkuð sem svæði með litlu eða engu rofi. Gróður- og jarðvegseyðing 
sem þessi er óþekkt í löndum með svipað loftslag. Talið er að rekja megi ástæður þessa mikla rofs til 
mikillar gjóskuframleiðslu, vinda og umsvifa mannsins.

Á vefsíðu Landbúnaðarháskóla Íslands má finna niðurstöður úr ítarlegum gagnagrunni um jarðvegsrof á 
Íslandi (Ólafur Arnalds). Almennt er rofið minnst á láglendi suðurlands, vesturlandi og  norðvesturlandi. 
Tafla II sýnir jarðvegsrof í Eyrarsveit, til samanburðar er jarðvegsrof í Snæfellsnessýslu allri. Niðurstöðurnar 
segja einingis til um það hve mikið jarðvegsrof á sér stað.

II. Tafla. Yfirlit um rof í Eyrarsveit.

Rof Eyrarsveit Snæfellsnessýsla
 Hlutfall (%)

0+1+2 61 72

3 28 21

4+5 11 6

Annað umhverfisvandamál sem mikið hefur verið fjallað um er hnignun votlendis. Mikið hefur gengið 
á votlendi landsins undanfarna átatugi og nú er talið að einungis 18% af votlendi á Vesturlandi sé eftir 
óraskað. Ástæður þessarar hnignunar eru fyrst og fremst framræsla mýra til túngerðar og til bóta á 
ræktarlandi. Vegagerð, þéttbýlismyndun og vatnsaflsvirkjanir hafa einnig gengið á votlendisvæði. Í dag er 
aukin áhersla á að færa land í átt til fyrra horfs og endurheimta þau lífsskilyrði sem áður ríktu fyrir gróður 
og dýralíf. Endurheimt getur einnig aukið útivistargildi svæða m.a. til fuglaskoðunar og fiskveiða.

2.1.4 Dýralíf
Dýralífi er lýst í skýrslu um mat á umhverfsáhrifum sem gert var vegna þverunar Kolgrafafjarðar. Helstu 
spendýr á svæðinu auk húsdýra eru mýs, refir og minkar en ekki hafa verið gerðar frekari rannsóknir á 
þeim. Smádýralíf á landi var ekki kannað í tengslum við umhverfismatið.

Í fjörum Kolgrafafjarðar er mikið fulgalíf og ber helst að nefna margæsir, rauðbrystinga og æðarfugla. 
Innanverður Kolgrafafjörður er alþjóðlega mikilvægur vegna fuglalífs. Samkvæmt Ramsarsamningnum um 
votlendi eru svæði talin hafa alþjóðlega þýðingu ef 1% eða meira af stofni fugls heldur sig þar reglubundið. 
Talningar í innanverðum Kolgrafafirði benda til að a.m.k. 3% af margæsastofninum nýti fjörur þar. Auk þess 
er innanverður fjörðurinn nálægt því að hafa alþjóðlega þýðingu þegar litið er til rauðbrystinga. Ætla má 
að um 0,8% af þeim stofni haldi sig á svæðinu, einkum í innanverðurm firðinum. Á svæðinu sem skoðað 
var í umhverfsimatinu fundust tvær fuglategundir sem eru á válista: grágæs og svartbakur. Í niðurstöðum 
skýrslunnar segir að núverandi vegur liggi ekki um sérstætt varpsvæði fulga en svæðið sé hins vegar gott 
íslenkst dæmi um lítt raskað mó- og mýrlendi við sjó með þeim varpfuglum sem búa á slíkum svæðum. 

0: ekkert rof – engar tillögur
1: lítið rof – engar tillögur
2: nokkurt rof - aðgát
3: talsvert rof – draga úr og stjórna beit
4: Mikið rof – Friðun
5: Mjög mikið rof – Friðun
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Samkvæmt umhverfismatinu eru fjórar gerðir af fjörum í Kolgrafafirði:
• Þangfjörur
• Snauðar malarfjörur
• Grófar leirur
• Kræklingsleirur

Tegundasamsetning í þessum fjörum mun vera áþekk fjörum annars staðar með sams konar undirlagi.

2.2 Þróun byggðar

2.2.1 Saga
Eyrbyggja, ein Íslendingasagna segir sögu landnáms og byggðar á Snæfellsnesi. Sagan er kennd við 
Eyrarsveit sem dregur nafn sitt af landnámsjörðinni Eyri þar sem landnámsmaðurinn Vestarr valdi sér 
bólstað. Á Eyri eða Öndverðareyri má sjá rústir mikilla víkingaskála frá landnámstíma. 

Grundarfjörður hefur um aldir verið mikilvægur verslunarstaður og kemur þar bæði til einkar góð höfn 
frá náttúrunnar hendi og lega staðarins miðsvæðis á Snæfellsnesi. Elstu heimildir um verslun eru 
frá landnámsöld er skip komu í Salteyrarós. Salteyrarós er að öllum líkindum þar sem nú er kallaður 
Hálsvaðall vestan Kirkjufells. Þar ná Krossneslönd milli fjalla og hefur þar verið höfðingjasetur frá upphafi. 
Víða á þessu svæði má finna merkar fornminjar sem vitna til mikilla umsvifa á víkingaöld. Hinn forni 
Grundarfjarðarkaupstaður stóð á Grundarkampi við botn fjarðarins og eru þar merkilegar rústir frá ýmsum 
tímum. Ljóst er að verslun var þar veruleg strax á 15. öld. 

Eftir daga einokunarverslunarinnar óx vegur Grundarfjarðar nokkuð og með lagasetningu árið 1786 var 
verslunarstaðurinn löggiltur sem einn af 6 fyrstu kaupstöðum landsins. Grundarfjarðarkaupstaður var með 
lögum þessum gerður að höfuðstað vesturamtsins og skyldi verða miðstöð verslunar og þjónustu í amtinu. 
Þessi lög voru einstök sökum þess að engin mátti stunda verslun í vesturamti nema hafa borgararéttindi í 
Grundarfirði. Fyrsti skipulagsuppdráttur á Íslandi er af þessum kaupstað sem er líklega sá eini hérlendis sem 
byggður er með borgarskipulagi þ.e í kring um torg. Greina má merki um þessa byggð á Grundarkampi.

2.2.2 Eignarhald
Jarðir í bæjarfélaginu öllu eru 35. Árið 2004 var 21 þeirra í ábúð en 14 jarðir í eyði. Ábúendur 18 jarða eru 
jafnframt eigendur þeirra. Ríkið á 5 jarðir og eru 2 þeirra í ábúð.

III. Tafla. Eignarhald jarða árið 2004 í dreifbýli Grundarfjarðar

Eigandi jarða Fjöldi jarða

Ábúendur 15

Ábúendur og fleiri 3

Ríkisstofnanir 2

Sveitarfélög 1

Aðrir aðilar 0

Eyðijarðir í eigu margra aðila 11

Eyðijarðir í eigu ríkisins 3

2.2.3 Landamerki
Landamerkin sem sýnd eru á meðfylgjandi skipulagsuppdrætti eru hvorki bindandi á nokkurn hátt né 
hafa lagalega þýðingu. Þau eru aðeins sýnd til að gefa mynd af legu jarða innan skipulagssvæðisins. 
Óbyggðanefnd hefur ekki fjallað um þetta svæði en til stendur að taka svæðið fyrir.

Landamerki voru færð inn samkvæmt Gróður og jarðakorti 1414 I NV og NA RALA 1987-8. Landamerkin 
sem sýnd eru á gróðurkortunum eru ónákvæm en gefa samt sem áður ágæta mynd af landareignum í 
sveitarfélaginu.

Skipulagshöfundum bárust staðfest hnitsett gögn fyrir jarðirnar Mýrarhús og Kvíabryggju og er stuðst  
við þau á uppdrættinum. Landamerki Mýrarhúsa voru mæld árið 1999 af Forverki ehf en landamerki 
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Kvíbryggju voru metin 1996 samkvæmt dómkvaðningu Héraðsdóms Vesturlands. Fleiri ábendingar bárust 
um legu landamerkja en vegna ófullnægjandi upplýsinga verður áfram stuðst við fyrrnefnd gögn af Gróður- 
og jarðakorti.

Ljóst er að lega landamerkja í sveitarfélaginu er víða óljós. Á Örnefnastofun Íslands eru til landamerkjaskrár 
fyrir allflestar jarðirnar. Skrám aðliggjandi jarða ber ekki alltaf saman og mikil vinna er að færa þessar 
upplýsingar á kort. Mikilvægt er að landeigendur vinni að því að skrá landamerki á kort og að þau verði 
hnitsett í viðeigandi hnitakerfi. Við endurskoðun aðalskipulagsins í framtíðinni verður þá hægt að notast 
við rétt landamerki.

2.2.4 Íbúaþróun

Þann fyrsta desember 2004 var fólksfjöldi í Grundarfirði 938, þar af bjuggu 88 íbúar í drefibýli eða 9%. 
Árið 1990 voru þeir 94 eða 10% af heildafjölda íbúa í sveitarfélaginu. Á árabilinu 1990-2004 fjölgaði 
Grundfirðingum um 15%. Á sama tímabili fækkaði íbúum dreifbýlisins um 6%. Flestir voru íbúarnir árið 
2001 en þá voru þeir 103 talsins.

Á tímabilinu 2000-2003 fækkaði íbúum dreifbýlisins um u.þ.b. 3% á meðan Grundfirðingum öllum 
fækkaði um tæp 2%. Á þessu tímabili fækkaði íbúum í dreifbýli á öllu landinu. Íbúaþróun í Eyrarsveit var 
svipuð og í þeim landshlutum þar sem hvað minnst fækkun var í dreifbýli. Mest fækkaði íbúum í dreifbýli 
á Vestfjörðum á tímabilinu eða um tæp 12% og íbúum í dreifbýli á Höfuðborgarsvæðinu um rúm 10%. Á 
Vesturlandi fækkaði íbúum í dreifbýli um tæp 7%.

Aldursskipting
Hlutfall íbúa 15 ára og yngri í Grundarfirði er með því hæsta sem gerist á landinu og í dreifbýlinu er 
hlutfallið 26% sem er rétt yfir landsmeðaltali. Hlutfall yngri íbúa í dreifbýli á landinu öllu hefur almennt farið 
lækkandi og er í sumum byggðum komið undir 10%. Grundarfjörður stendur því einnig vel hvað varðar 
aldursdreifingu íbúa í dreifbýli.

Tiltölulega hátt hlutfall ábúenda er á fyrri hluta starfsæfi sinnar eða um 41%. Um 15% þeirra eru við 
upphaf búskapar síns. Þá er 70% ábúenda undir 55 ára aldri og 81% undir 65 ára.
Þessi aldursdreifing bendir til að búseta í dreifbýlinu sé kostur sem margt ungt fólk velur og hægt er að líta 
á sem vaxtarmöguleika. Með nýju fólki koma nýjar hugmyndir og rúmir skipulagsskilmálar geta auðveldað 
hugmyndum um atvinnutækifæri að verða að veruleika. 

II. Mynd. Fólksfjöldi í Grundarfirði 1990-2004.

(Upplýsingar um fólksfjölda í dreifbýlinu vantar á árunum 1994-96

þar er gefinn upp heildarfjöldi Grundfirðinga)
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Íbúaþróun á skipulagstímabilinu
Í litlu samfélagi eins og dreifbýli Grundarfjarðar, er ekki raunhæft að spá fyrir um íbúaþróun. Hver íbúi 
er rúmlega 1% af heildaríbúafjölda og þurfa því ekki margir að færa sig um set til að hlutfallsleg íbúatala 
breytist umtalsvert.

Fólksfækkun á skipulagssvæðinu hefur verið með minna móti miðað við landið í heild. Skýring á 
fólksfækkuninni kann að liggja í því að í sumum tilfellum hefur ungt og barnlaust fólk tekið við búum 
foreldra sinna. Ekki er því víst að um viðvarandi fækkun sé að ræða.

15 10 5 0 5 10 

0-9 ára

10-19 ára

20-29 ára

30-39 ára

40-49 ára

50-59 ára

60-69 ára

70-79 ára

80-89 ára

90-99 ára

100-109 ára karlar konur

III. Mynd. Aldursskipting karla og kvenna í dreifbýli Grundarfjarðar 2003.

IV. Mynd. Aldursskipting ábúenda í dreifbýli Grundarfjarðar 2004.
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Ef miðað er við fækkun síðustu ára verður íbúafjöldi í dreifbýlinu kominn í 79 í lok skipulagstímabilsins. 
Með 1% fjölgun á ári verða íbúarnir hinsvegar orðnir 98 talsins. Fólkfjölgun á landinu í heild hefur lengst 
af verið undir 2% á ári en fer vaxandi og stefnir í 3%. Miðað við svipaða aukningu gætu íbúar í dreifbýli 
verið 115 árið 2015. 

Ýmsar breytingar hafa átt sér stað á síðustu árum sem bæta búsetuskilyrði í Grundarfirði. Miklir 
vaxtarmöguleikar eru á svæðinu og því raunhæft að áætla að íbúum fjölgi á svæðinu. Með góðu skipulagi 
og markvissri stjórn getur fjölgun íbúa orðið meiri en landsmeðaltal. 
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V. Mynd. Fólksfjöldaspá í dreifbýli Grundarfjarðar til ársins 2015.
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3 Meginmarkmið

Meginmarkmið þessarar aðalaskipulagsbreytingar er að efla byggðina í Grundarfjarðarbæ á sjálfbæran 
hátt. Stefnt er að því að efla þróunarmöguleika þeirra þátta sem stuðla að aukinni velferð en jafnframt 
að viðhalda eða auka þau gæði sem þegar eru til staðar. Lögð er áhersla á að auka þróunarmöguleika á 
þegar byggðum eða nýttum svæðum s.s. landbúnaðarsvæðum en tryggja verndun sérstæðra svæða og að 
óbrotið land verði áfram óbyggt.

Skipulagið endurspeglar þá stefnu sem sett er fram í Staðardagskrá 21. Það er jafnframt í takt við stefnu 
Snæfellsness um sjálfbæra þróun og vottun Green Globe 21 á sveitarfélögum Snæfellsness og ferðaþjónustu 
á svæðinu. Þessi sameiginlega stefnumótun sveitarfélaganna tekur til náttúru, umhverfis, efnahagslegra, 
menningarlegra og félagslegra þátta og gildir til ársins 2015. Aðalskrifstofa Green Globe 21 í Ástralíu hefur 
valið Snæfellsnes sem sjálfbært samfélag sem sérstakt frumherjaverkefni á heimsvísu.

Í stefnuyfirlýsingu sveitarfélaganna á Snæfellsnesi kemur fram að innan svæðisins skuli stefnt að því 
að sjálfbær þróun verði höfð að leiðarljósi við nýtingu náttúrunnar og við alla ákvarðanatöku varðandi 
efnahagslega, menningarlega og félagslega þætti. Jafnframt er stefnt að því að Snæfellsnes verði í 
fararbroddi í umhverfisvænni ferðaþjónustu á Íslandi.

Sjálfbær þróun er þróun sem mætir þörfum nútímans án þess að skerða getu komandi kynslóða til 
að mæta sínum þörfum. Í sjálfbærri þróun er leitast við að þróa stefnu og aðferðir til að mæta fimm 
meginmarkmiðum:

• Að tvinna saman umhverfisvernd og efnahagsþróun
• Að mæta grundvallarþörfum manna
• Að ná jafnræði og félagslegu réttlæti
• Að sjá til þess að sjálfsákvörðunarréttur og menningarleg fjölbreytni sé virt
• Að viðhalda heilbrigði vistkerfisins

Í gildandi aðalskipulagi eru markmið þess sett fram í 9 liðum. Flest markmiðin taka einungis til landnýtingar 
innan þéttbýlisins enda megináhersla á það svæði en skipulagi frestað utan þess. Eftirfarandi markmið 
gildandi aðalskipulags eiga þó við um allt sveitarfélagið og skipulagsbreytingin byggir einnig á þeim:

- Að gera áætlun um þróun byggðar, sem nýtir sem best þær fjárfestingar sem bæjarfélagið hefur 
þegar lagt í, ...

- Að skapa ramma fyrir þróun og uppbyggingu í ferðaþjónustu, sem tengist þeim kostum sem 
landslag og byggð bjóða upp á

- Að auka svigrúm fyrir uppbyggingu atvinnufyrirtækja í Grundarfirði.
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4 Verndun

Í þessum hluta er fjallað um verndun gegn náttúruvá, verndun náttúru og menningarminja auk hverfisverndar 
og umhverfismat. Þá eru metin umhverfisáhrif helstu breytinga sem fjallað er um í skipulagstillögunni.
Vinnu við flokkun vatns, skilgreiningu vatnsverndarsvæða, gerð hættumats vegna ofanflóða og 
upplýsingaöflun er snertir náttúrufar er ekki lokið. Mikilvægt er að hraða vinnu við öflun þessara gagna og 
færa niðurstöður inn í Aðalskipulag Grundarfjarðar við endurskoðun þess.

4.1 Náttúruvá
Undir náttúruvá flokkast hraunflóð, gjóskufall, jarðskjálftar, flóð undan jöklum, flóð í ám, ofanflóð, flóð frá 
sjó, hafískoma, lagnaðarís og fárviðri. 

MARKMIÐ
• Allir íbúar búi við ásættanlegt öryggi með tillliti til náttúruvár

og landnýtingu verði hagað með tilliti til þess

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Unnið verði hættumat vegna ofanflóða þar sem byggð

er fyrirhuguð og ofanflóð geta hugsanlega fallið

4.1.1 Vásvæði vegna ofanflóða
Samkvæmt reglugerð nr. 505/2000 um hættumat vegna ofanflóða og flokkun og nýtingu hættusvæða skal 
sveitarstjórn láta meta hættu á ofanflóðum hafi ofanflóð fallið á byggð eða nærri henni ef hætta er talin á 
slíku. Til ofanflóða teljast snjóflóð, skriðuföll, berghlaup og grjóthrun. Hættumatið skal fyrst og fremst ná 
til þéttbýlis og svæða þar sem þétt byggð er fyrirhuguð. Þéttbýli er þyrping húsa þar sem búa a.m.k. 50 
manns og fjarlægð milli húsa fer að jafnaði ekki yfir 200 metra.

Við afgreiðslu einstakra bygginga- og framkvæmdaleyfa og við gerð deiliskipulags, þar sem ofanflóð eru 
líkleg og ekki er til hættumat skal sveitarstjórn setja fyrirvara um gerð staðbundins hættumats, samkvæmt 
lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (49/1997) og reglugerð um hættumat vegna ofanflóða 
og flokkun og nýtingu hættusvæða (505/2000 m.s.b.). 

Gildandi aðalskipulag skal vera í samræmi við hættumat svæðisins. Samkvæmt reglugerðinni um hættumat 
er óheimilt að skipuleggja íbúðabyggð, frístundabyggð eða svæði fyrir atvinnustarfsemi á áður óbyggðum 
svæðum nema tryggt sé að áhætta fólks m.t.t. ofanflóða verði ásættanleg skv. reglugerð.

Bráðabirgðahættumat fyrir takmarkað svæði innan þéttbýlisins var unnið af Veðurstofu Íslands árið 1998. 
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Beiðni bæjarstjórnar um að gerð hættumats vegna ofanflóða fyrir allt sveitarfélagið yrði flýtt var hafnað af 
Umhverfisráðuneytinu þar sem Grundarfjörður er ekki á forgangslista. 

Snjóflóð falla oftast í brekkum sem hafa 30-50 gráðu halla. Blaut flóð, krapaflóð, geta þó fallið í minni halla. 
Yfirleitt má miða við að byggingarsvæði teljist utan hættusvæða ef úthlaupshorn er undir 15°. Þetta á þó 
ekki við um krapa- og aurflóðahættu neðan gilskorninga. Úthlaupshorn er hornið frá viðkomandi stað upp 
í upptakasvæði flóðs. 

Ef heimildir greina frá ofanflóði skal gera staðbundið hættumat fyrir viðkomandi svæði. Í ritinu Skriðuföll 
og snjóflóð II. Og III. bindi eftir Ólaf Jónsson (1992), er samantekt yfir fallin ofanflóð á Íslandi. Skv. því er 
lítið um ofanflóð í Grundarfirði nema á veginum um Búlandshöfða en þar virðist vera nokkur hætta. Getið 
er um að skriða hafi fallið nærri Setbergi ásamt ótilgreindum stað í Grundarfirði árið 1958 og að árið 1982 
hafi skriða fallið á veginn til Helgafellssveitar. Ekkert snjóflóð er tilgreint nema í Búlandshöfða. Þess ber 
að geta að upplýsingarnar eru ekki tæmandi og oft getið um að flóð hafi fallið víða á Vesturlandi en nánari 
staðsetning ekki tilgreind.
Upplýsingar bárust við vinnslu skipulagsins um flóð sem fallið hafa úr Hrísfelli í Framsveit. Hrísfell er 
fellsrani sem gengur norður úr Klakkinum. Meðal annars var getið um 200 metra breitt flekaflóð sem 
félll úr Hrísfelli í marsmánuði árið 1995. Þykktin á jökunum var 2 til 4 metrar og náði það flóð niður á 
jafnsléttu.

4.1.2 Önnur náttúruvá
Svæðið er utan helstu jarðskjálftasvæða landsins og því eru stórir jarðskjálftar ekki líklegir. Það er hins 
vegar nálægt eldvirku svæði en hætta vegna gjóskufalls eða hraunflóða er þó talin lítil á svæðinu. Hvorki 
þessi né önnur náttúruvá hefur afgerandi áhrif á aðalskipulag svæðisins. Hafa skal hugsanlega náttúruvá 
t.d. flóð í ám og á sjó og fárviðri í huga við allar framkvæmdir og við gerð deiliskipulags á svæðinu.

4.1.3 Landbrot
Talsvert landbrot er við Nýjubúð, Vatnabúðir, Skallabúðir, Eiði, Látravík (Víkurrif) og Kirkjufell (Melnes).  
Sjóvarnaáætlun Siglingastofnunar 2003-2006 gerir ráð fyrir byggingu garða til varnar mannvirkjum vegna 
ágangs sjávar. Sjóvarnargarður við Skallabúðir og Nýjubúð hafa þegar verið byggðir en unnið er að gerð 
varnargarðs við Vatnabúðir skv. áætluninni. Varnargarðarnir eru sýndir á uppdrætti ásamt fyrirhuguðum 
varnargörðum við Víkurrif og Melnes.

Mannvirki til að verjast rofi á strandlengjum á verndarsvæðum og svæðum á náttúruminjaskrá eru 

Brim við ströndina. Mynd: www.gauiella.is
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tilkynningaskyldar til Skipulagsstofnunar sem úrskurðar hvort þörf sé á umhverfismati sbr. lið 10.i í 2. 
viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum 106/2000.

4.2 Vötn, ár og sjór
Samkvæmt kafla 4.15 í skipulagsreglugerð falla vatnsfletir vatna, fallvatna og sjávar undir skilgreiningu 
vatna, áa og sjávarsvæða. Þar segir einnig í kafla 4.15.2:
„.... Almennt er ekki gert ráð fyrir deiliskipulagningu þessara svæða en í deiliskipulagi aðliggjandi svæða 
utan þétbýlis skal þess gætt að ekki sé byggt nær vötnum, ám eða sjó en 50 m og að ekki verði hindruð 
leið fótgangandi meðfram þeim”
Einu breytingarnar á vatnsflötum gætu stafað af byggingu bryggju við Hjarðarbólsodda og hugsanlega 
byggingu á aðstöðu við Lárvaðal.

4.3 Vatnsverndarsvæði
Reglugerð nr. 796/1999, um varnir gegn mengun vatns er ætlað að koma í veg fyrir og draga úr mengun 
vatns og umhverfis þess af mannavöldum. Samvæmt 9. grein reglugerðarinnar skal sveitarstjórn flokka 
allt yfirborðsvatn og grunnvatn eftir ástandi þess. Ástandið er metið eftir vísbendingum um áhrif frá 
mannlegri starfsemi á lífríki eða á efna- og eðlisfræðilegt umhverfi þess. Með yfirborðsvatni er átt við allt 
vatn á yfirborði jarðar, ferskvatn sem strandsjó. Skilgreina skal langtímamarkmið fyrir vatn og skulu þau 
koma fram á aðalskipulagsuppdrætti. Jafnframt skal skilgreina vatnsverndarsvæði vatnsbóla samkvæmt 
reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn samanber reglugerð nr. 533/2001 og 913/2003 um breytingu á 
reglugerð nr. 796/1999. Vatnasvið vatnsbólanna, þ.e. vatnsverndarsvæðið, skiptist í brunnsvæði sem er 
næst vatnsbólunum, grannsvæði sem er þar fyrir utan og fjarsvæði sem eru fjærst. Reglugerðir 533/2001 
og 913/2003 tilgreina takmarkanir á athöfnum og framkvæmdum innan vatnsverndarsvæðisins. 

Vinna við flokkun vatns samkvæmt ofangreindri reglugerð er ekki hafin í Grundarfirði. Til að sú vinna 
geti hafist þarf að kortleggja álagsþætti, þ.e. þá þætti sem valdið geta álagi á vatnasvæðum, td. þéttleika 
byggðar og starfsemi á svæðinu. Jafnframt þarf að greina ástand vatnsins með tilliti til mengunarefna. 
Þá skulu metnar afleiðingar ástandsins á lífríki, heilsufar og fleira. Út frá þessum gögnum skilgreinir 
heilbrigðisnefnd langtímamarkmið og vinnur aðgerðaráætlanir.
Líklegt má telja að stór hluti alls vatns í Grundarfirði flokkist í besta flokk, þar sem stærstur hluti svæðisins 
er óbyggður. Gera má ráð fyrir að vatnsgæði séu slökust við þéttbýlið, á landbúnaðarsvæðum, við 
sumarhúsabyggðir, umhverfis gömlu sorphaugana á Hrafnkelsstöðum og í nágrenni helstu vega. Ekki eru 
þekkt nein svæði þar sem ástandið er slæmt.

Vatnsverndarsvæði fyrir vatnsból þéttbýlisins voru skilgreind í tengslum við gerð þéttbýlishluta 
aðalskipulagsins.  Verndarsvæðin voru endurskoðuð haustið 2006 af Bjarna Rey Kristjánsson hjá 
Íslenskum Orkurannsóknum. Skilgreiningin nær til alls verndarsvæðis vatnsveitu Grundarfjarðar en 
einungis fjarsvæðið liggur innan skipulagssvæðis þessa hluta skipulagsins. Grann- og brunnsvæði liggja 
innan þéttbýlishluta skipulagsins og er því ekki fjallað um þau hér. 
Helstu breytingar á fyrri verndarsvæðum eru að lagt er til að vatnsvernd fyrir Kvernársvæðið verði aflétt en 
vernd aukin við vatnstökusvæði undir Grundarfossi. Um fjarsvæði vatnsveiturnnar segir í skýrslu Bjarna 
Reys:

,,Fjarsvæði 
Fjarsvæðið er afmarkað þannig að það nær yfir allt yfirborðsvatnasvið vatns sem fellur í Grundarbotn. 
Fjarsvæðismörkin liggja vestan við Grundarfoss upp Digramúla og í Smjörhnjúk. Frá Smjörhnjúki 
liggja mörkin um Kráku og þaðan í vestari eggjar Hvítahnjúks ofan Hróksdals. Mörkin liggja síðan 
í hátind Hvítahnjúks og yfir Lýsuskarð í annan Hvítahnjúk ofan Ófærugils. Frá Hvítahnjúk ofan 
Ófærugils liggja mörkin um fjallseggjar Háumanar að tindi þess sama fjalls og þaðan niður að 
brunnsvæðinu. 
Engin mannvirki eru á fjarsvæðinu fyrir utan Grundarrétt og hætta á að fjarsvæðið spillist er 
sáralítil.” 

Skilgreining á fjarsvæðum og takmarkanir eru tilgreindar í 13.gr. reglugerðar 796/1999 m.s.b.:

,,III. flokkur. Fjarsvæði.
Fjarsvæði er á vatnasvæði vatnsbólsins en liggur utan þess lands sem telst til I. og II. flokks 
verndarsvæðanna. Þar sem vitað er um sprungur eða misgengi á þessu svæði, skal fyllstu varúðar 
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gætt í meðferð efna, sem talin eru upp í II. flokki. Stærri geymslur fyrir slík efni eru bannaðar á 
svæðinu. Heilbrigðisnefnd getur gefið út frekari fyrirmæli varðandi umferð á þessu svæði, svo og 
um byggingu sumarhúsa og annarra mannvirkja.”

Vísað er til 14., 15. og 16. greina sömu reglugerðar um ráðstafanir, frágang og eftirlits með 
verndarsvæðum.

MARKMIÐ
• Að gæði vatns innan svæðisins sé ekki lakara en kveðið er á

um í reglugerð 796/1999 um varnir gegn mengun vatns
• Að gæði neysluvatns innan sveitarfélagsins uppfylli þá gæðastaðla

sem tilgreindir eru í reglugerð um neysluvatn nr. 536/2001

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Öll vatnsból í sveitarfélaginu og staðsetning þeirra

verði skráð sem fyrst
• Vinnu við flokkun vatns og nánari skilgreiningu á verndarsvæðum

vatnsbóla verði lokið sem fyrst þó ekki síðar en árið 2008
enda er um að ræða grundvallarforsendur fyrir framkvæmd aðalskipulagsins

• Ástand vatns verði greint með reglulegu millibili og ætti sú vinna
að miðast við endurskoðun á aðalskipulagi eftir því sem við á

• Niðurstöðum rannsókna um ástand og þróun vatnsgæða verði
safnað í aðgengilegan gagnagrunn

• Stuðla beri að sem bestum samskiptum og samráði á milli
heilbrigðiseftirlits svæðisins og þeirra aðila sem hafa hagsmuni af vatnsvernd

4.4 Friðlýst svæði og önnur verndun
Samkvæmt lögum um náttúruvernd 44/1999 skiptast náttúruminjar í

1. náttúruverndarsvæði og
2. lífverur, búsvæði þeirra og vistkerfi sem eru á náttúruminjaskrá

Eftirtaldar jarðmyndanir og vistkerfi njóta auk þess sérstakrar verndar og skal forðast röskun þeirra eins 
og kostur er:

• Eldvörp, gervigígar og eldhraun
• Stöðuvötn og tjarnir, 1000 m2 að stærð eða stærri
• Mýrar og flóar, 3 hektarar að stærð eða stærri
• Fossar, hverir og aðrar heitar uppsptrettur, svo og hrúður

og hrúðurbreiður, 100 m2 eða stærri
• Sjávarfitjar og leirur

Leita skal umsagnar Umhverfisstofnunar um framkvæmdir þegar hætta er á að slíkum jarðmyndunum og 
vistkerfum verði raskað.

Í náttúruminjaskrá eru upplýsingar um friðlýst svæði auk svæða og fyrirbæra sem rétt þykir að vernda. 
Leyfi Umhverfisstofunar þarf til framkvæmda þar sem hætta er á að spillt verði friðlýstum náttúruminjum 
sbr. 38. gr. laga um náttúruvernd. Leita skal umsagnar og tilkynna stofnuninni um framkvæmdir þar sem 
hætta er á að spillt verði öðrum náttúruminjum á náttúruminjaskrá. Skv. 10.gr. reglugerð nr. 583/2000 
um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda er öll ræktun útlendra tegunda hér á landi 
óheimil á friðlýstum svæðum, á jarðmyndunum og vistkerfum er njóta sérstakrar verndar og alls staðar 
ofan 500 m.y.s.
Þar sem ekki eru fyrir hendi samþykktar skipulagsáætlanir á því landsvæði sem fellur undir lög nr. 54/1999 
um vernd Breiðafjarðar er hvers konar mannvirkjagerð og jarðrask óheimilt nema að fengnu samþykki 
Umhverfisstofnunar, sbr. 6. gr. laganna.

Innan skipulagssvæðisins eru eftirfarandi svæði flokkuð sem náttúruminjar eða hugmyndir eru uppi um 
að gera þau að slíkum.
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Friðlýst svæði og aðrar náttúruminjar

Auðkenni Svæði Verndun Annað

V1 Melrakkaey Friðlýst 1974 

 Breiðafjörður Vernd skv. lögum Liggur í Snæfellsnessýslu,  
  nr. 54/1995  Dalasýslu og A- og  
   V-Barðastr.sýslu

V2 Búlandshöfði Náttúruminjaskrá; aðrar
  náttúruminjar nr. 225 

V3 Stöð (Brimlárhöfði) Náttúruminjaskrá;aðrar
  náttúruminjar nr. 226 

V4 Berserkjahraun, Náttúruminjaskrá; aðrar Liggur í    
 Hraunsfjörður  náttúruminjar nr. 227  Grundarfjarðarbæ og  
 og nálæg vötn  Helgafellssveit

V11 Naustaáll og Akurtraðir Friðlýst æðarvarp 1998-2008

V12 Kolgrafir í Kolgrafafirði Friðlýst æðarvarp 2004-2014

Melrakkaey
Eyjan er 9 ha að flatarmáli og var lýst friðland árið 1971. Friðlýsing var endurskoðuð með auglýsingu 
í Stjórnartíðindum B, nr. 118/1974. Í auglýsingunni segir að óheimilt sé að fara út í eyjuna án leyfis 
Umhverfisstofnunar og til verndar fuglalífi séu skot bönnuð innan við 2 km frá eynni og netalagnir innan 
við 0,25 km frá eynni. Umhverfisstofnun er heimilt að leyfa nytjar æðarvarps og annarrra hlunninda.

Breiðafjörður, Snæfellsnessýsla, Dalasýsla og A- og V-Barðastrandarsýslur
Eyjar, hólmar, sker og fjörur í innanverðum Breiðafirði eru verndaðar með sérstökum lögum, nr. 54/1995, 
um vernd Breiðafjarðar.

Tilgangur laganna er að stuðla að verndun landslags, jarðmyndana, lífríkis og menningarminja á svæðinu 

Draugagjá í Melrakkaey. Mynd: www.gauiella.is
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sem er um 20.000 ha.  Breiðafjarðarnefnd fer með málefni verndarsvæðisins og vinnur verndaráætlanir 
fyrir það (Guðríður Þorvarðardóttir 1999). Í gildi er verndaráætlun Breiðafjarðar 2000-2004 en unnið er 
að nýrri verndaráætlun. Lögin kveða á um að í skipulagáætlunum beri að taka tillit til verndaráætlunar 
Breiðafjarðarnefndar.

Eftirfarandi svæði innan Grundarfjarðar eru á Náttúruminjaskrá án þess að vera friðlýst:

Búlandshöfði
Í Búlandshöfða frá Mávahlíð að Höfða eru merk setlög og jarðlög með steingerðum skeljum.

Stöð (Brimlárhöfði)
Í austurhlið fjallsins eru merk setlög og jarðlög með skeljum og blaðförum frá hlýskeiði á ísöld. Í stöðinni 
má lesa loftslagssögu myndunartíma þeirra.

Berserkjahraun, Hraunsfjörður og nálæg vötn
Þetta svæði er í raun hluti af Helgafellssveit en snertir austasta hluta skipulagssvæðisins. Um er að ræða 
Berserkjahraun og Hraunsfjörð innan Seljaodda ásamt Selvallavatni, Hraunsfjarðarvatni og Baulárvallavatni. 
Á svæðinu er stórbrotið apalhraun með gíghólum og söguminjum. Þarna er Berserkjagata og Berserkjadys, 
lífauðugar fjörur og veiðivötn. Í náttúruminjaskrá segir að svæðið sé kjörið útivistarsvæði. 

Tvö æðarvarpssvæði eru friðlýst skv. lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum 
spendýrum nr. 64/1994. Meðferð skotvopna er óheimil í tveggja km fjarlægð frá skilgreindu æðarvarpssvæði. 
Æðarvarpið  er á eftirfarandi tveimur stöðum:

Naustaáll og Akurtraðir
Friðlýst frá 24. apríl 1998 til 24. apríl 2008. Svæðið afmarkast af landamerkjum milli Naustaáls og Norður-
Bárar annars vegar og Akurtraða og Vatnabúða hins vegar. Að ofanverðu afmarkast svæðið við brekkubrún 
sem er 200-500 m frá sjávarmáli og í sjó fram. Hið friðlýsta svæði er á skilgreindu óbyggðu svæði. Að 

Séð yfir Grundarfjörð og út á Breiðafjörð. Grillir í Melrakkey út af Kirkjufelli. Mynd: www.gauiella.is
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friðlýsingartímabili loknu fellur friðlýsing út nema sýslumaður birti friðlýsingu að nýju.

Kolgrafir í Kolgrafafirði
Friðlýst 21. október 2004 til 21. október 2014. Svæðið er samfellt land jarðarinnar Kolgrafa vestan 
þjóðvegarins frá Kolgrafaodda í norðri að Halli í suðri. Undanskilið er vegarstæði vegar 54 þar sem 
hann þverar Kolgrafafjörð. Hið friðlýsta svæði er á skilgreindu óbyggðu svæði og landbúnaðarsvæði. Að 
friðlýsingartímabili loknu fellur friðlýsing út nema sýslumaður birti friðlýsingu að nýju.

Náttúruverndaráætlun hefur það hlutverk að gefa sem ítarlegastar upplýsingar um náttúruminjar sem 
ástæða þykir til að friðlýsa. Samkvæmt náttúruverndaráætlun fyrir tímabilið 2004-2008 er ekki gert ráð fyrir 
nýrri friðlýsingu innan sveitarfélagsins. 

MARKMIÐ
• Að sjálfbær þróun sé höfð að leiðarljósi við nýtingu náttúrunnar

og við alla ákvarðanatöku varðandi efnahagslega, menningarlega
og félagslega þætti

• Stuðla að samskiptum manns og umhverfis, þannig að hvorki spillist líf,
land, sjór eða vatn

• Að vernda það sem er sérstætt eða sögulegt

• Að auðvelda umgengni og kynni af náttúru landsins
og menningarminjum

• Að sveitarfélagið og ferðaþjónustuaðilar nýti jákvæð áhrif
af verndun Breiðafjarðar og lögð verði áhersla á samvinnu hagsmunaaðila

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Að sveitarfélagið geri í samvinnu við önnur sveitarfélög áætlun um

- svæðisvernd sérstakra sögu- og náttúrusvæða

- verndun á jarðfræðilega áhugaverðum fyrirbærum

- verndun búsvæða plantna og dýra

• Sveitarfélögin fylgi eftir reglum og samþykktum er varða umhverfismál

• Stuðlað verði að góðri umgengi og aukinni virðingu ferðamann
og heimamanna fyrir náttúru svæðisins

• Vinna skipulega að endurheimt raskaðra svæða

• Að skipulag ferðamannastaða og útivistarsvæða
verði í anda sjálfbærrar þróunar

• Sveitarfélagið hvetji til umræðu um tengsl ferðaþjónustu og náttúruverndar

4.5 Fornleifar
Fornleifar eru hvers kyns leifar fornra mannvirkja og annarra staðbundinna minja sem menn hafa gert 
eða mannaverk eru á. Minjar sem eru eldri en 100 ára eru að jafnaði taldar til fornleifa og eru friðaðar 
samkvæmt þjóðminjalögum. Sumar fornleifar eru jafnframt friðlýstar sérstaklega, einnig er hægt að friðlýsa 
yngri minjar skv. 9. grein þjóðminjalaga 107/2001. Rétt er að hafa í huga að margar minjar nálgast 100 ára 
aldur og því mun fornleifum fjölga hratt á næstu árum miðað við núgildandi lög. Í 11. grein Þjóðminjalaga 
segir að skylt sé að fornleifaskráning fari fram á skipulagsskyldum svæðum áður en gengið er frá skipulagi 
eða endurskoðun þess.

Fornleifar voru skráðar í tengslum við mat á umhverfisáhrifum vegna þverunar Kolgrafafjarðar. Við gerð 
aðalskipulags Grundarfjarðar var ákveðið að skrá allar fornleifar í sveitarfélaginu. Vinna við skráninguna var 
í höndum Fornleifafræðistofunnar og er afrakstur þeirrar vinnu birtur í Fornleifaskrá Grundarfjarðarbæjar, I 
og II hluta. Eitt helsta markmið með slíkri skráningu er að sporna við því að minjar verði fyrir skemmdum af 
gáleysi eða að nauðsynjalausu. Fornleifaskráin tilgreinir m.a. minjagildi, hættumat og ástand viðkomandi 
minja auk þess að tilgreina hvort friða og merkja beri þær. Í athugasemdum er tekið fram ef talið er að 
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grípa þurfi til sérstakra aðgerða til að vernda minjarnar t.d. að fjarlægja plöntur og vernda fyrir ágangi 
búfjár.

Í Fornleifaskránni eru skráðir allir þeir staðir sem eru taldir heyra undir þjóðminjalög, en í einhverjum 
tilvikum kunna að vera að skráðir staðir sem ekki heyri undir þessi lög. Komi það í ljós skal staðurinn 
felldur úr Fornleifaskránni.
Skráin er heldur ekki tæmandi og því kunna að vera fornleifar á svæðinu sem ekki eru í skránni. Finnist 
ókunnar fornleifar skal skýra Fornleifavernd ríkisins frá fundinum skv. 13. grein þjóðminjalaga.

Í Fornleifaskrá Grundarfjarðarbæjar eru skráðir 320 minjastaðir með fleiri en 478 fornleifum. Innan 
skipulagssvæðisins fundust 288 minjastaðir. Af þessum 478 fornleifum hafa 92 hátt minjagildi og 241 
fornleifar hafa talsvert minjagildi. Hætta er talin á að 87 fornleifar geti eyðst af manna- eða náttúruvöldum, 
þar af eru 27 fornleifar sem hafa hátt minjagildi. Í skránni er lagt til að 75 fornleifar verði merktar. (sjá 
þemakort yfir fornleifar)

IV. Tafla. Listi yfir fjölda minja flokkað eftir minjagildi og hættu á eyðingu

Minjagildi Hætta
 Lítil eða engin Talsverð Mikil

Lítið / ekkert 89 40 16

Talsvert 113 84 44

Hátt 28 37 27

Æskilegt er að framkvæmdum sé beint frá minjastöðum, að öðrum kosti skal tilkynna Fornleifavernd 
um framkvæmdir með góðum fyrirvara. Komi fornleifar í ljós við framkvæmdir ber að stöðva verkið og og 
tilkynna fornleifanefnd s.kv. 13. grein Þjóðminjalaga.

MARKMIÐ
• Að tryggja varðveislu fornleifa fyrir komandi kynslóðir
• Að bæta aðgengi að og upplýsingar um fornleifar svæðisins

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Að skráðar minjar verði verndaðar fyrir skógrækt og ágangi búfjár 
• Að umferð vélknúinna farartækja í nánasta umhverfi

fornleifanna verði takmörkuð
• Að spornað verði við landbroti vegna ágangs sjávar þar sem

eru fornleifar með hátt minjagildi

4.5.1 Friðlýstar minjar

Friðlýstar minjar

Auðkenni Svæði Verndun Annað

V5 Forna-Lá  Lagt til að verði friðlýst

V6 Krossnes Friðlýst 

V7 Öndverðareyri Friðlýst 

 Grundarkampur Friðlýst Innan þéttbýlisuppdráttar

Þessar friðlýsingar eru allar mjög ógreinilegar og æskilegt væri að endurskoða þær.

Í fornleifaskránni er lagt til að minjar að Fornu-Lá verði friðlýstar. Þar er um að ræða einn örfárra 
gangabæja frá síðmiðöldum sem rannsakaðir hafa verið í heild sinni. Svæðið er því merkt á uppdrætti sem 
þjóðminjaverndarsvæði þótt lögformleg friðlýsing hafi ekki átt sér stað.

Aðeins ein önnur fornleifarannsókn hefur farið fram í Eyrarsveit. Það var rannsókn á nausti á Hjarðarbólsodda, 
gerð árið 2000. Naustið er ekki fornleif sakir ungs aldurs en það er samt merkilegt því engin önnur 
sambærileg rúst hefur verið rannsökuð hér á landi og slíkar minjar hverfa fljótt vegna ágangs sjávar.
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MARKMIÐ
• Að tryggja varðveislu merkra fornminja 

• Að auka þekkingu almennings á gildi merkra minja

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Að fornminjar verði friðlýstar og/eða merktar

• Að friðlýstar minjar verði merktar og áætlun gerð fyrir verndun þeirra 

• Að upplýsingar um fornminjar og friðlýstar minjar verði aðgengilegar

• Að merkar fornminjar sem ekki njóta friðlýsingar verði merktar samkvæmt tillögum í Fornleifaskrá 
Grundarfjarðarbæjar

4.5.2 Friðaðar byggingar
Heimildir eru um kirkju á Setbergi allt frá því um 1200 og hafa margir merkir prestar setið staðinn. Nú 
stendur þar kirkja sem reist var árið 1892 af Sveini Jónssyni forsmiði. Kirkjan er turnlaus timburkirkja en í 
henni er að finna muni úr eldri kirkjum.
Reglulega er messað í Setbergskirkju.
 
Friðaðar byggingar

Auðkenni Svæði Verndun Annað
Þ1 Setbergskirkja Friðuð 1990 

Kirkjan var friðuð 1. janúar 1990 skv. aldursákvæði 1. mgr. 36. gr. Þjóðminjalaga. Í Fornleifaskrá 
Grundarfjarðarbæjar er mælt með því að sögu staðarins verði gerð skil á skilti.

MARKMIÐ
• Að tryggja varðveislu kirkjunnar og umhverfis hennar

• Að auka þekkingu almennings á sögu Setbergs sem kirkjustaðar

Setbergskirkja. Mynd: Þorsteinn H. Ingibergsson, www.kirkjan.net.
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LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Að áframhaldandi notkun kirkjunnar verði tryggð

• Að sögu staðarins verði gerð skil á skilti

4.6 Hverfisvernd
Í skipulagsáætlunum gilda sérstök ákvæði sem sveitarstjórn setur um hverfisverndarsvæði án þess 
að um lögformlega friðun sé að ræða. Þau kveða á um verndun sérkenna eldri byggðar eða annarra 
menningarsögulegra minja sem æskilegt er talið að vernda vegna sögulegs, náttúrulegs eða menningarlegs 
gildis.

Gert er ráð fyrir tveimur hverfisverndarsvæðum innan skipulagsins.

Hverfisverndarsvæði

Auðkenni Svæði Stærð Verndun Annað
V8 Kirkjufell 360 ha v/ ímyndar 
V9 Hallbjarnareyri / Öndverðareyri 200 ha v/ sögulegra minja 

Kirkjufell
Við vestanverðan Grundarfjörð er fjallið Kirkjufell. Fjallið stendur eitt og sér utarlega í firðinum og tengist ekki 
Snæfellsnesfjallgarðinum. Það er áberandi að sjá bæði frá landi og sjó og hefur vakið athygli ferðamanna 
í gegnum tíðina. Fyrr á öldum kölluðu danskir sæfarendur fjallið Sukkertoppen. Þá hafnaði Kirkjufell í 
fjórða sæti í kosningu um þjóðarfjall Íslendinga árið 2002 á eftir Herðubreið, Heklu og Snæfellsjökli. Í 
kosningu um héraðsfjall lenti Kirkjufell í öðru sæti; á eftir Esjunni. Kirkjufellið er samofið ímynd staðarins 
sem endurspeglast m.a. í merki Grundarfjarðarbæjar.

 Kirkjufellið tilheyrir þremur jörðum; Hálsi, Búðum og Kirkjufelli. Búskapur er á Hálsi og þar eru jafnframt 

Kirkjufellið er samofið ímynd Grundarfjarðar. Mynd: www.gauiella.is.
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tvö sumarhús. Búðir eru í eyði og eru ummerki um búskap lítt sýnileg þó þar sé talsvert af rústum. Býlið 
Kirkjufell er einnig í eyði en útihús eru þar uppistandandi og tún nytjuð.

Svæðið við Kirkjufell og Kirkjufellsfoss er vinsæll útivistarstaður og aðgengileg fjara við rætur þess er mikið 
notuð af íbúum Grundarfjarðar sem og ferðamönnum. Þá er vinsælt á meðal íbúa svæðisins að ganga 
umhverfis fjallið en sérstök áskorun er að ganga á topp þess.

Þjóðvegur 54 um Grundarfjörð til Ólafsvíkur liggur í gegnum hverfisverndarsvæðið 

MARKMIÐ
• Að vernda svæðið sem landslagsheild 

• Tryggja að almenningur geti notið svæðisins með bættu aðgengi
að fjörum og gönguleiðum um og í nágrenni Kirkjufells

Ákvæði hverfisverndar:
• Allar framkvæmdir og mannvirki innan verndarsvæðisins

miði að því að viðhalda ímynd Kirkjufells 

• Hefðbundin not svo sem beit og veiðar geta haldist eins og verið hefur

• Sveitarstjórn getur sett reglur um takmörkun eða stjórn beitar á svæðinu

Hallbjarnareyri / Öndverðareyri
Holdsveikraspítali var reistur að bænum Hallbjarnareyri og tók hann til starfa árið 1655. Síðasti sjúklingurinn 
sem dvaldi á spítalanum lést þar í nóvember 1863. Sýnilegar minjar um spítalann er ekki lengur að finna 
á Hallbjarnareyri. Hins vegar er ekið þar um hlað þegar farið er að friðlýstu rústum landnámsbæjararins að 
Öndverðareyri á Eyrarodda. Þar reisti landnámsmaðurinn Vestarr bæ sinn eins og greint er frá í Eyrbyggju. 
Þar eru einnig rústir kirkju sem talið er að hafi verið reist fljótlega eftir kristnitöku. Sérstaða svæðisins felst 
meðal annars í fjölda og þéttleika búsetuminja á svæðinu og fjölbreyttri sögu þess. 

Eyraroddi, bærinn Hallbjarnareyri er lengst til vinstri en rústir landnámsbæjarins eru á neðsta nesinu á myndinni. 

Mynd: Loftmyndir ehf.
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 MARKMIÐ
• Að vernda sögulegar minjar og svæðið sem landslagsheild

• Lögð verði áhersla á að veita upplýsingar um sögustaði og bæta aðgengi að þeim

Ákvæði hverfisverndar
• Allar framkvæmdir innan verndarsvæðisins miðist að því að vernda sögulegar minjar 

• Mannvirki falli að landslaginu og breyti ekki heildarásýnd svæðisins

• Akstri vélknúinna farartækja verði haldið í lágmarki á svæðinu

• Hefðbundin not á túnum geta haldist óbreytt

• Allri nýtingu svo sem beit utan ræktaðs lands verði haldið í lágmarki
og miðist við að skerða ekki gæði svæðisins

• Sveitarstjórn getur sett reglur um takmörkun og stjórn beitar á svæðinu

4.7 Umhverfismat
Umhverfismati er ætlað að tryggja að tekið sé tillit til sjónarmiða um umhverfisvernd og sjálfbæra þróun og 
meta áhrif ráðgerðra framkvæmda á umhverfið.

4.7.1 Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda
Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 kveða á um að meta skuli umhverfisáhrif þeirra framkvæmda 
sem taldar eru geta haft í för með sér umtaslverð áhrif á umhverfið. Mat á umhverfisáhrifum skal einnig 
vera fastur liður í gerð skipulagsáætlana. Óheimilt er að staðfesta skipulagsáætlanir nema ákvæða um lög 
um mat á umhverfisáhrifum hafi verið gætt. Í 1. viðauka laganna eru taldar upp framkvæmdir sem ávallt 
eru háðar mati á umhverfisáhrifum og í 2. viðauka eru taldar upp framkvæmdir sem kunna að hafa í för 
með sér umtalsverð umhverfisáhrif og metið er í hverju tilviki hvort þær skuli háðar mati.

Þverun Kolgrafafjarðar
Nýr vegur hefur verið lagður þvert yfir Kolgrafafjörð. Lagning vegarins var háð mati á umhverfisáhrifum. Í 
janúar 2002 féllst Skipulagsstofnun á lagningu vegarins með því skilyrði að því sem næst óbreytt vatnsskipti 
yrðu tryggð í Kolgrafafirði að loknum framkvæmdum.

Umferðarhávaði var reiknaður fyrir íbúðarhús á framkvæmdasvæði fyrirhugaðrar brúar yfir Kolgrafafjörð. 
Umferðarhávaði reyndist vel undir viðmiðunargildi reglugerðar um hávaða nr. 933/1999. Viðmiðunargildi 
fyrir umferðarhávaða við íbúðarhúsnæði er 55 dB(A) í eldri byggð en 45 dB(A) í nýrri byggð.

Vegur austan Eyrarhyrnu
Hugmyndir hafa verið uppi um að leggja veg á austanverðum skaganum á milli Kolgrafafjarðar og 
Grundarfjarðar. Slík framlenging á Framsveitarvegi nr. 576 myndi tengja saman austanverðan skagann 
við Snæfellsnesveg nr. 54. Skipulagsstofnun úrskurðar hvort lagning Framsveitarvegar sé háð mati á 
umhverfisáhrifum. Reikna þyrfti umferðarhávaða fyrir íbúðarhús á framkvæmdasvæðinu til að tryggja að 
umferðarhávaði verði undir viðmiðunargildum reglugerðar um hávaða.

4.7.2 Umhverfismat skipulagstillagna
Í 9. gr. Skipulags- og byggingarlaga segir að í skipulagsáætlun skuli gerð grein fyrir áhrifum áætlunarinnar, 
einstakra markmiða hennar og ráðgerðra framkvæmda á umhverfi, náttúruauðlindir og samfélag m.a. með 
samanburði þeirra kosta sem til greina koma. Aðalskipulagið skal lýsa þeim kostum sem til greina koma 
varðandi staðsetningu og útfærslu byggðar og einstakra framkvæmda. Kostirnir skulu bornir saman m.t.t. 
áhrifa á umhverfið m.a. með tilliti til sérkenna einstakra svæða.

Mikilvægt er að áhrif skipulagstillagna séu metin áður er ákvörðun um tillögu er tekin. Þannig er hægt 
að taka tillit til umhverfissjónarmiða við stefnumörkun. Í samræmi við þessi ákvæði var gerð grein fyrir 
mismunandi kostum í tillögunni, m.t.t. áhrifa á umhverfisþætti.

Með tilkomu brúar yfir Kolgrafafjörð opnuðust möguleikar og umræða um breytta landnotkun þar. 
Tenging Framsveitarvegar frá Hallbjarnareyri að Kolgrafafjarðarbrú er meðal þeirra kosta sem rætt hefur 
verið um. Í dag liggur gamall vegslóði um svæðið sem aðeins er fær að sumarlagi og er hann ekki í 
umsjá Vegargerðarinnar. Umræðan hefur snúist um hvort tengingin eigi að þjóna gangandi og ríðandi 



vegfarendum með aðaláherslu á útvistargildi svæðisins eða bílaumferð þar sem stytting vegaleiða væri 
meginmarkmið.

Færsla þjóðvegar úr Kolgrafafirði gjörbreytir áherslum og kallar um leið á nýjar skilgreiningar fyrir svæðið. 
Hugmyndir hafa verið um nýtingu svæðisins undir frístundabyggð, atvinnurekstur, útivistar eða varðveislu 
svæðisins vegna náttúrugæða þess.

Þeir kostir sem helstir hafa verið til umræðu eru bornir saman í töflum V og VI. 

Landnotkun austan Eyrarhyrnu

V. Tafla. Mat á áhrifum vegtengingar/göngu-reiðleiðar austan Eyrarhyrnu

Kosturinn hefur áhrif á Göngu- og reiðleið Heilsársvegur Núverandi Framsveitar-
  austan Eyrarhyrnu  vegur endurbættur 

Íbúa +/- ++/- +
Heilsu manna + - +
Efnisleg verðmæti + ++/- +
Efnislegan ávinning + ++/- +
Dýr og plöntur +/0 - 0
Jörð og jarðveg +/- - 0
Vatn 0/- - 0
Landslag +/- - 0
Menningarminjar +/0 +/- +/-
Aðra framtíðarnýtingu ? +/- 0

+ jákvæð áhrif  / 0 engin áhrif / - neikvæð áhrif / ? óljóst

- Göngu- og reiðleið
Reiðleið eykur útivistarmöguleika en kann að vera neikvæð í hugum sumra. Almennt hefur reiðleið lítil áhrif 
á náttúruna. Hestaumferð getur haft í för með sér spjöll á gróðri en hægt er að beina umferð af viðkvæmum 
svæðum. Reiðleiðin hefur takmörkuð áhrif á framtíðarnýtingu landsins og gæti nýst í ferðaþjónustu.
 
Gönguleið bætir aðgengi að útivistarsvæðum, eykur og ýtir undir möguleika fólks til útivistar og heilsuræktar 
jafnframt því sem þjónustu- og rekstraraðilar á svæðinu gætu notið góðs af umferð gangandi fólks um 
svæðið.  Ekki er líklegt að gönguleið hafi teljandi neikvæð áhrif á lífríki og landslag.
 - Heilsársvegur austan Eyrarhyrnu
Líklegt er að endurbyggðu vegur feli í sér talsverðar samgöngubætur fyrir fremstu bæina í Framsveit. Tenging 
innan sveitarinnar, milli Framsveitar og Múlabæjanna, styttist verulega sem og leiðin austur Snæfellsnesið. 
Stór hluti af framleiðslu bænda er flutt í Búðardal tvisvar í viku og hefur því stytting leiðarinnar nokkurn 
efnahagslegan ávinning. Þá getur tenging vegarins dregið úr umferð um Framsveitina þar sem ekki verður 
lengur þörf á að aka sömu leið til baka. Aftur á móti getur ómarkviss umferð aukist vegna möguleika á 
hringakstri umhverfis Framsveitina. 

Vegurinn getur einnig auðveldað aðgengi að hverfisverndarsvæðinu á Öndverðareyri og aukið þannig 
uppbyggingarmöguleika þar. Þó getur aukin umferð haft neikvæð áhrif á þá upplifun sem svæðið býður 
upp á í dag og færir það með því ósjálfrátt nær nútímanum.

Líklegt er að vegurinn austan Eyrarhyrnu hafi fremur neikvæð áhrif á lífríki og landslag enda nánast um 
nýbyggingu að ræða.

 - Núverandi Framsveitarvegur endurbættur
Þegar tafla V er skoðuð sést að valkosturinn að byggja upp og bæta veg  í núverandi vegstæði hefur í 
heildina lítil neikvæð áhrif til breytinga, jákvæð áhrif eru greinileg. Líklegt er þó að efnahagslegur ávinningur 
verði heldur minni en af vegi austan Eyrarhyrnu.

Allir kostirnir gefa þó möguleika á efnislegum ávinningi og geta stuðlað að jákvæðri þróun fyrir 
menningarminjar, atvinnuppbyggingu og almenn lífsgæði á svæðinu. Nýr vegur austan Eyrarhyrnu hefur 
þó líklega mestan efnahagslegan ávinning en einnig mest neikvæð áhrif á lífríki og landslag.
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Landnotkun í Kolgrafafirði

VI. Tafla. Mat á áhrifum landnotkunar í Kolgrafafirði.

Kosturinn hefur  Sumarhúsa- Kræklingaeldi Laxeldi Útivist og
áhrif á byggð   ferðaþjónusta

Íbúa +/- 0 - +
Heilsu manna +/0 0 - +
Efnisleg verðmæti +/- + - +
Efnislegan ávinning +/- + +/- +
Dýr og plöntur +/- 0/- - 0/-
Jörð og jarðveg - 0 - 0/-
Vatn 0/- 0 - 0/-
Landslag - 0/- 0/- 0
Lítt snortið land - 0 0 0/-
Aðra framtíðar-nýtingu - 0/- 0/- 0

+ jákvæð áhrif  / 0 engin áhrif / - neikvæð áhrif / ? óljóst

 - Sumarhúsabyggð
Kolgrafafjörður hentar að mörgu leyti vel fyrir sumarhúsabyggð en veðurfar getur verið óhagstætt vegna 
ofsaveðra sem þar koma. Fjörðurinn er tiltölulega ósnortin landslagsheild og því mun sumarhúsabyggð 
hafa veruleg áhrif á þau gæði. Erfitt er að endurheimta upprunaleg landgæði ef bygging sumarhúsa er 
leyfð og sumarhúsabyggð gæti einnig stangast á við aðra landnýtingu s.s. verndun eða uppbygggingu 
atvinnuvega. 
 
- Kræklingaeldi
Kræklingaeldi hefur tiltölulega lítil áhrif á umhverfið og er vel afturkræft. Þó geta mannvirki því tengd, 
s.s. bryggja verið nokkuð sýnileg og áhrifa þeirra gætt lengur. Bryggja útilokar í fæstum tilvikum aðra 
landnýtingu en gæti t.d. nýst til útivistar. Ætla má að fjárhagslegur ávinningur verði mikill.

 - Laxeldi
Andstætt við kræklingaeldi eru neikvæð áhrif laxeldis á umhverfi mikil og  vandséð að laxeldi í firðinum 
væri réttlætanlegt.

 - Útivist og ferðaþjónusta
Þessi flokkur hefur fremur jákvæð áhrif í heild í Kolgrafafirði en getur þó skert þau gæði sem nú einkenna 
fjörðinn. Mikilvægt er því að umgengnisreglur verði skýrar og aðgengilegar. Lítt snortin landslagsheild í 
svo mikilli nálægð við þéttbýli er fjársjóður sem hefur gildi á alþjóðlegan mælikvarða. Augljós ávinniningur 
er því af Kolgrafafirði sem útivistarsvæði fyrir almenning auk þess sem það setur litlar skorður við annarri 
landnotkun.

Allir kostirnir hafa nokkuð jákvæð áhrif nema laxeldi sem hefur talsvert neikvæð áhrif. Neikvæð áhrif 
útivistar og ferðaþjónustu ásamt kræklingaeldi gætu orðið mjög takmörkuð ef vel er að framkvæmdum er 
staðið. Áhersla á útivist sem byggir á gæðum svæðisins sem lítt snortins lands er líkleg til að veita æskilega 
vernd lífríkis og landslags.
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5 Byggð

Í þessum hluta er fjallað um byggð í dreifbýli Grundarfjarðar, helstu breytingar á byggðamynstri og 
þróunarmöguleika byggðarinnar.

Byggð og búsetumynstur er auðlind sem ber að varðveita. Landslag hefur mikil áhrif á mótun 
einstaklinganna sem í því búa; þar myndast rætur og sjálfsmyndin þróast. Landslagið er jafnframt einn 
mikilvægasti þátturinn í vellíðan og upplifun gesta sem fara um landið. Menningarlandslag geymir sögu 
íbúanna og vitnar um þróun byggðar til okkar daga. Einn helsti vaxtarbroddur í íslenskri ferðaþjónustu er 
menningarferðaþjónusta og gegnir menningarlandslagið þar lykilhlutverki. 
Eftirspurn þéttbýlisbúa til búsetu í dreifbýli eykst stöðugt. Þá sækjast menn annað hvort eftir svokallaðri 
tvöfaldri búsetu eða heilsársbúsetu en sækja jafnvel vinnu annað. Í menningarlandslagi felast því verðmæti 
og skilyrði fyrir lífsgæði íbúanna en jafnframt sóknarfæri til atvinnusköpunar og þróunar. 

Auk tillits til menningarlandslags er mikilvægt að fjörum og strandsvæðum verði haldið óspilltum, 
ekki byggt nær sjó, ám og vötnum en 50m og aðgengi að þeim verði ekki hindrað sbr. kafla 4.15.2 í 
skipulagsreglugerð. Sjá kafla 4.2

MARKMIÐ
• Varðveita byggðamynstur

• Tryggja góða búsetumöguleika í sveitinni fyrir fjölbreyttan hóp fólks

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Að búsetuminjar verði verndaðar fyrir skógrækt og ágangi búfjár 

• Að nýta margvíslega möguleika sem felast í ónotuðu húsnæði

• Að ný mannvirki falli að og rýri ekki gildi svæðisins

5.1 Lögbýli
Búsetumynstrið hefur verið í stöðugri þróun til okkar daga. Þróunin hefur verið hægfara allt þar til á síðustu 
öld. Um aldir voru sveitirnar þétt setnar, stór býli voru fá en minni býli, hjáleigur, tómthús og þurrabúðir 
í miklum meirihluta. Þegar leið á öldina fækkaði býlum og stærð þeirra varð jafnari og þau minnstu fóru í 
eyði. Býlin héldu áfram að stækka og undir lok aldarinnar voru þau orðin fá en stór. 
Síðari ár hefur eftirspurn eftir heilsársbúsetu í dreifbýli aukist. Sækjast menn þá einkum eftir búsetu en 
sækja atvinnu í þéttbýlið. Í sumum tilvikum er um tvöfalda búsetu að ræða, þe. einstaklingurinn eða 
fjölskyldan rekur eitt heimili í þéttbýli en annað í dreifbýlinu og sækir þaðan jafnvel vinnu að hluta til. Í 
öðrum tilvikum er um fasta búsetu að ræða, þ.e.a.s. atvinna sótt annað en ekki stundaður hefðbundinn 
landbúnaður. Segja má að eftirspurn eftir hjáleigum, tómthúsum eða þurrabúðum sé að endurtaka sig.
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Skv. Jarðalögum 81/2004 merkir lögbýli sérhver jörð sem hefur þann húsakost og það landrými 
eða aðstöðu að unnt sé að stunda þar landbúnað eða aðra atvinnustarfsemi og var skráð í jarðaskrá 
landbúnaðarráðuneytisins 1. desember 2003. Ný býli sem hljóta viðurkenningu landbúnaðarráðuneytisins 
geta einnig talist lögbýli. Í Grundarfirði eru alls 19 lögbýli skv. jarðaskrá, 16 þeirra eru innan skipulagssvæðis 
dreifbýlisins eins og fram kemur í töflu VII.

VII. Tafla. Lögbýli í Grundarfirði.

Útsveit Framsveit Múlabæir Innan þéttbýlis

Berg Hamrar Kolgrafir Kverná

Háls Vindás Berserkseyri Gröf innri

Mýrar Setberg  Gröf ytri

 Suður-Bár  

 Þórdísarstaðir  

 Akurtraðir*  

 Vatnabúðir  

 Skallabúðir  

 Naust  

 Nýjabúð  

 Eiði  

* Á Akurtröðum er hvorki föst búseta né skepnuhald.

5.2 Eyðijarðir
Eyðijörð er samkvæmt Jarðalögum 81/2004 „jörð sem ekki hefur verið setin í fimm ár eða lengur án tillits 
til þess hvort hún er lögbýli eða ekki, nema sveitarstjórn og jarðeigandi hafi samþykkt að ábúanda sé ekki 
skylt að búa á jörð”.
Ekki liggur fyrir hve margar eyðijarðir eru í sveitarfélaginu. 

MARKMIÐ
• Varðveita byggðamynstur

• Að nýta jarðirnar á fjölbreyttan hátt

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Kanna fjölda eyðijarða og hvaða áhrif nýting þeirra hefur á umhverfið 
• Kanna möguleika á búsetu á núverandi eyðijörðum
• Athuga hve mikla aukningu í fjölda hrossa landið þolir
• Takmarka fjölda hrossa á hverri eyðijörð ef þurfa þykir

og setja reglur um umgengni og viðhald

5.3 Íbúðasvæði 
Íbúum í dreifbýlinu hefur fækkað lítillega á síðustu árum. Fækkunin er þó mun minni en í dreifbýli á 
Vesturlandi í heild og víðast á landinu. Aldurssamsetning er nokkuð góð og eru ábúendur hlutfallslega 
ungir. Ýmsar breytingar hafa átt sér stað á síðustu árum sem bæta búsetuskilyrði í Grundarfirði. Þá hefur 
eftirspurn eftir heilsárbúsetu í dreifbýli aukist í ákveðnum sveitarfélögum. Skipulagið miðar að því að bæta 
skilyrðin enn frekar og gerir því ráð fyrir að íbúum fjölgi á komandi árum. 
Nauðsynlegt er að mæta þeirri eftirspurn eftir heilsársbúsetu í dreifbýlinu sem nú er að skapast. Ekki er 
ráðlegt að reyna að sporna við þessari þróun en mikilvægt er að hún skerði ekki þau gæði sem eftirsótt eru. 
Þróunin verður að byggja á því búsetumynstri sem fyrir er og vera í takt við menningarlandslagið sbr. kafla 
6. Jafnframt þarf hún að styrkja þá byggð sem fyrir er en ekki vera ógnun við það. 

VIII. Tafla. Íbúðaþörf miðað við mannfjöldaspá (miðað er við 2,8 íbúa á hverja íbúð).

 1% fjölgun 2,5% fjölgun 5% fjölgun

2010 1-2 íbúðir 5 íbúðir 10-11 íbúðir

2015 3-4 íbúðir 9-10 íbúðir 22-23 íbúðir
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Gera má ráð fyrir nokkurri íbúafjölgun án teljandi breytinga á byggðamynstri. Til að mæta 1% fjölgun 
íbúa á ári þarf 3-4 nýjar íbúðir á skipulagstímabilinu. Þetta getur rúmast innan þess mynsturs sem þegar 
er til staðar s.s. endurbygging eyðibýla eða nýting eldri íbúðarhúsa á lögbýlum. Verði íbúafjölgun svipuð 
landsmeðaltali er þörfin allt að 10 íbúðir á skipulagstímabilinu. Slík fjölgun getur einnig rúmast innan þess 
sem er til staðar að viðbættum nokkrum nýbyggingum td. aukaíbúð á 5-6 býlum. Verði eftirspurn eftir 
búsetu í dreifbýlinu umfram meðaltalsfjölgun Íslendinga getur það kallað á skipulagða uppbyggingu en 
jafnvel sú fjölgun getur átt sér stað án merkjanlegra breytinga á byggðamynstrinu. Íbúðaþörf vegna 5% 
fólksfjölgunar á ári er sem svarar einni nýrri íbúð að meðaltali á hverja jörð á skipulagstímabilinu. 

Í landi Kirkjufells er stakt íbúðarhús nærri landamerkjum Grafar, en aðliggjandi svæði er skilgreint sem óbyggt 
svæði. Ekki er gert ráð fyrir fleiri íbúðum á þessu svæði. Allar aðrar íbúðir eru innan landbúnaðarsvæða. 
Vísað er til umfjöllunar um takmarkandi þætti í uppbyggingu á landbúnaðarsvæðum í kafla 6.1 .

MARKMIÐ
• Varðveita byggðamynstur

• Nýjar byggingar falli vel að landslagi og byggingarhefðum

• Nýjar byggingar skerði ekki gæði landslags né vistkerfi svæðisins

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Nýjar íbúðir verði í tengslum við þá byggð sem fyrir er

• Kanna möguleika á búsetu á núverandi eyðijörðum

• Áhersla lögð á nægilega fjarlægð mannvirkja frá strönd
og það metið í hverju tilfelli  

5.4 Frístundabyggð
Í Grundarfjarðarbæ eru skráð 25 sumarhús. Bygging sumarhúsa hefur verið nokkuð jöfn síðustu þrjá 
áratugina en reist hefur verið innan við eitt sumarhús á ári í sveitarfélaginu. 
 

Skv. Fasteignaskrá er ekkert sumarhúsalandanna stærra en einn hektari og 75% þeirra er undir hálfum 
hektara. Öll sumarhúsalöndin eru nærri býlum eða á ræktuðu landi.
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IX. Tafla. Sumarhús á skipulagssvæðinu.

Nr. Svæði Stærð Núv. staða Fyrirhugaður Notkun Annað

    heildafjöldi

F1 Naustaáll 11 ha 1 sumarhús 15 hús (deili- Frístundabyggð
    skipulag 1988)  

F2 Hjarðarból 6 ha 1 sumarhús 7 hús (deili- Frístundabyggð 
    skipulag 2003)

F3 Háls 0,5 ha 2 sumarhús  Frístundabyggð Hverfis-
      verndarsvæði

F4 Akurtraðir 3,5 ha  2 hús Frístundabyggð 

F5 Mýrarhús,  25 ha 5 sumarhús 8 hús Frístundabyggð

 Krókur, Lá
 og Lárkot

 Krossnes  2 sumarhús  Stök hús 

 Bergsland  1 sumarhús  Stakt hús 

 Spjör  1 sumarhús  Stakt hús 

 Suður-Bár  1 sumarhús  Stakt hús 

 Norður-Bár  1 sumarhús  Stakt hús 

 Þórdísarstaðir  1 sumarhús  Stakt hús 

 Akurtraðir  1 sumarhús  Stakt hús 

 Hallbjarnar-  1 sumarhús  Stakt hús Hverfis-
 eyrarland     verndarsvæði

 Hallbjarnareyri  1 sumarhús  Stakt hús Hverfis- 
      verndarsvæði

Líklegt er að eftirspurn eftir sumarhúsum í Grundarfirði eigi eftir að aukast. Aðalskipulag þetta gerir ráð fyrir 
allt að fimm sumarhúsum á hverri jörð innan skilgreinds svæðis fyrir landbúnaðarnotkun. Það þýðir að ekki 
þarf að breyta aðalskipulagi með tilkomu þessara húsa en ákvæði 43. gr. skipulags- og byggingarlaga um 
að framkvæmdir skuli vera í samræmi við staðfest aðalskipulag og samþykkt deiliskipulag gildir áfram, sbr. 
þó einnig 3. tl. bráðabirgðaákvæða laganna.

Við byggingu sumarhúsa skal þess gætt að þau séu ekki staðsett nær takmarkandi þáttum en sem segir 
í töflu X.

X. Tafla. Lágmarksfjarlægð fyrir sumarhús.

Takmarkandi þáttur lágmarksfjarlægð

Landamerki 50m

Vatnsbakki 50m

Fornminjar 20m

Loðdýra-, alifugla- og svínabú eða önnur starfsemi 500m
sem veldur óþægindum vegna hávaða eða lyktar. 

Veitulagnir 25m

Stofn- og tengivegir 100m

Aðrir vegir 50m

Þó ber að varast að láta þessar takmarkanir vera leiðandi í mótun svæða enda um lágmarksfjarlægðir að 
ræða. Mótun þeirra ætti alltaf að taka mið af landslagi og heildarásýnd svæðisins. 
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MARKMIÐ
• Sumarhúsabyggð skerði ekki gæði landslags né vistkerfi svæðisins

• Sumarhúsabyggð falli vel að landslagi og byggingarhefðum

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Meginreglan verði sú að hver landeigandi hafi leyfi fyrir byggingu fimm sumarhúsa á landi 

skilgreindu fyrir landbúnaðarnotkun án þess að breyta þurfi aðalskipulagi. 

• Heildarmynd sumarhúsabyggðar á hverri jörð verði ákveðin áður en framkvæmdir hefjast 

• Sumarhúsabyggð verði í tengslum við þá byggð sem fyrir er

• Áhersla lögð á nægilega fjarlægð mannvirkja frá strönd og það metið í hverju tilfelli  
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6 Atvinna

Í þessum hluta er fjallað um atvinnumál og þróunamöguleika í dreifbýli Grundarfjarðar. Fjallað er um stefnu 
í uppbyggingu á landbúnaðarsvæðum, verslunar- og þjónustusvæðum, svæðum fyrir þjónustustofnanir, 
iðnaðar- og athafnasvæðum og efnistökusvæðum. 

Oft er miðað við að íbúar sætti sig við allt að 30 mínútna akstur til að sækja daglega vinnu. Grundarfjörður 
er miðsvæðis á norðanverðu Snæfellsnesi. Með tilkomu brúar yfir Kolgrafafjörð er nú innan við 30 mínútna 
akstur að og frá byggðum/þéttbýliskjörnum í kring. Við atvinnuuppbyggingu í Grundarfirði er því eðlilegt 
að horfa til alls norðanverðs Snæfellsness.  Jafnframt gerir skipulagið ráð fyrir að íbúum í dreifbýlinu fjölgi 
á skipulagstímabilinu.

MARKMIÐ
• Tryggja viðhald landbúnaðarsvæða, áframhaldandi landbúnað á býlum og möguleika fyrir 

nýsköpun í sveitinni

• Nýting auðlinda og möguleikar þeim tengdir, m.a. tilkoma hitaveitu, verði felld að hugmyndum 
um sjálfbæra þróun 

• Sérstaða bæjarfélagsins og tækifæri í miðju atvinnumarkaðar á Snæfellsnesi verði undirstrikuð

• Nálægð landbúnaðarsvæða við höfn, samgönguæðar og markaði verði nýtt

• Áhersla lögð á gott aðgengi að tækninýjungum s.s. upplýsinga- og fjarskiptatækni o.fl. í öllu 
dreifbýlinu til að ýta undir og auðvelda fólki að stunda atvinnu þar

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Sveitarstjórn styðji við nýsköpun í dreifbýlinu með aðgengi að upplýsingum, samvinnu við 

bændur og tengsl sveitarfélags og atvinnuvega

• Tengsl sveitarstjórnar við atvinnurekendur og íbúa nýtist til eflingar samvinnu milli 
hagsmunaaðila

6.1 Landbúnaðarsvæði
Í skipulagsreglugerð segir að á landbúnaðarsvæðum skuli fyrst og fremst gera ráð fyrir byggingum og 
starfsemi sem tengist búrekstri á jörðinni. 
Í aðalskipulagi þessu er lögð áhersla á að halda opnum möguleikum á nýsköpun á býlum í sveitinni, í ljósi 
breyttra aðstæðna í landbúnaði. Auk hefðbundins landbúnaðar er gert ráð fyrir að ýmiskonar þjónusturekstri 
og smáiðnaði innan skilgreindra landbúnaðarsvæða enda tengist sú starfsemi rekstri býlisins með beinum 
hætti. Sem dæmi um þjónusturekstur má nefna ferðaþjónustu, afþreyingu, uppeldis- og menntasetur, 
afurðasölu og veitingasölu sem tengist hefðbundnum landbúnaði. Smáiðnaður getur talist m.a. léttur 
iðnaður, verkstæði eða vörugeymslur sem tengjast hefðbundnum landbúnaði. Jafnframt eru smávirkjanir, 
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allt að 100 kW að stærð, heimilar á landbúnaðarsvæðum.  Sjá einnig kafla 6.2 Verslunar- og þjónustusvæði 
og kafla 6.4 Iðnaðar- og athafnasvæði.
Heimilt er að reisa allt að fimm sumarhús á hverri jörð innan skilgreinds landsbúnaðarsvæðis, án þess að 
breyta þurfu aðalskipulagi þessu. Sjá einnig kafla 5.4 Frístundabyggð.

Á Berserkseyri er heitt vatn að finna í jörðu. Innan landbúnaðarsvæðis jarðarinnar er heimilt að gera 
rannsóknir til jarðhitaleitar s.s. bora tilraunaholur og reisa tímabundið útbúnað tengdan slíkum rannsóknum 
sbr. kafla 6.4.
Almennt skal búrekstur vera í anda sjálfbærrar þróunar. Nýjar búgreinar skulu vera sem næst sjálfbærar og 
þess gætt að þær skerði ekki aðra nýtingarmöguleika á svæðinu. Miða skal við að varðveita búsetumynstur 
og menningarlandslag.

Við uppbyggingu á býlum skal þess gætt að framkvæmdir séu ekki staðsettar nær takmarkandi þáttum en 
sem segir í töflu XI.

XI. Tafla. Lágmarksfjarlægðir fyrir uppbyggingar innan landbúnaðarsvæða.

Takmarkandi þáttur Lágmarksfjarlægð Undantekningar

Landamerki 50m Sameiginleg uppbygging aðliggjandi jarða.
  Jarðhitaleitarholur

Vatnsbakki 50m Smávatnsvirkjanir
  Jarðhitaleitarholur

Fornminjar 20m Uppbygging til verndar minjum

Veitulagnir 25m Byggingar tengdar veitum

Stofn- og tengivegir 100m Jarðhitaleitarholur

Þó ber að varast að láta þessar takmarkanir vera leiðandi í mótun svæða enda um lágmarksfjarlægðir að 
ræða. Mótun þeirra ætti alltaf að taka mið af landslagi og heildarásýnd svæðisins. 

Ef fyrirhugað er að breyta landnotkun á landbúnaðarsvæði skal samkvæmt 7.gr. Jarðalaga (nr. 81/2004) 
leyfi landbúnaðarráðherra til að leysa landið úr landbúnaðarnotum liggja fyrir áður en skipulagsáætlun 
hlýtur endanlega afgreiðslu. 

Framkvæmdir til endurskipulagningar á landareignum í dreifbýli sem taka til stærra landsvæðis en 20 ha 
eru tilkynningaskyldar til Skipulagsstofnunar, sem úrskurðar hvort þörf sé á umhverfismati. Jafnframt njóta 
fjörur verndar laga um vernd Breiðafjarðar og ber að miða mat á framkvæmdum við það.

6.1.1 Landbúnaður
Samdráttur hefur orðið í hefðbundum landbúnaði í Grundarfirði eins og annars staðar á landinu. Á 
landsvísu hefur sérstaklega sauðfé fækkað en á móti hefur hrossum fjölgað. Algengt er að bændur haldi 
eftir hrossum þegar þeir hætta með annað búfé en einnig virðist auðveldara að hefja hrossarækt en annan 
búskap. Þá eykst hestaeign þéttbýlisfólks og samhliða því ásókn í eyðijarðir fyrir þessi hross. Þrátt fyrir 
samdrátt í landbúnaði hefur þörfin fyrir landbúnaðarsvæði nánast staðið í stað. Búum hefur fækkað á 
landsvísu en þau sem eftir eru hafa stækkað. Fjölskyldubúum með fjölþætta framleiðslu hefur fækkað og 
sérhæfð framleiðslubú hafa komið í staðinn.

Framleiðsla í landbúnaði hefur til þessa beinst að sölu á kjöti og mjólkurafurðum. Segja má að landbúnaður 
standi á ákveðnum tímamótum. Vísbendingar eru um að þarfir neytenda séu að breytast. Eftirspurn er ekki 
lengur bundin við vörur sem fullnægja frumþörfum neytandans, s.s. kjöt og mjólk. Neytendur nútímans 
vilja kaupa landbúnaðarvörur sem tengjast lífstíl og upplifun. Neytandinn kallar eftir auknum gæðum og 
lætur sig varða hvar og við hvaða aðstæður varan er framleidd. Sem dæmi um þetta er vistvænn, lífrænn 
og menningartengdur landbúnaður. Landbúnaðurinn hefur því fjölþætt hlutverk (Bjarni Guðmundsson 
2005).

Landbúnaður á Íslandi er samfara breyttum viðhorfum í þjóðfélaginu að verða sjálfbærari en áður. Dæmi 
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um þetta er verkefnið Betra bú sem er samstarfsverkefni nokkurra stofnana og samtaka. Segja má að 
betra bú sé tæki til að ná eða viðhalda sjálfbærri landnýtingu. Hún byggir á því að landnotandinnn sjálfur 
geri landnýtingaráætlun þ.e. áætlun um beitarnýtingu, jarðrækt, uppgræðslu, túnrækt og skógrækt.   

Með breyttum áherslum í landbúnaði og nýjum landbúnaðarafurðum hefur verið rætt um hugtakið 
menningarlandslag. Landslag felur ekki aðeins í sér náttúrufar, heldur einnig menningarþætti. 
Menningarlandslag er auðlind til upplifunar sem fræðir um ferla náttúrunnar, menningarsögu og samspil 
manns og náttúru. Bændur eiga mikinn þátt í þeim mikla vexti sem orðið hefur í ferðaþjónustu hér á landi. 
Það er m.a. að þakka framboði þeirra á upplifun er tengist búskaparháttum, menningu og sögu, þ.e. 
menningartengd ferðaþjónusta þar sem sagan og menningin er hluti af söluvöru (Bjarni Guðmundsson).

Eins og áður var getið eru 19 lögbýli í sveitarfélaginu, þar af 16 í dreifbýlinu. Mynd VII sýnir fjölda búfjár í 
Eyrarsveit árin 1997 og 2001. Þar kemur m.a. fram fækkun sauðfjár og nautgripa á þessu tímabili.  
 
VII. Mynd. Fjöldi búfjár í Grundarfirði 1997 og 2001.

Engir skráðir garðyrkjubændur eru á skipulagssvæðinu. Ferðaþjónusta er stunduð á Setbergi og Suður-
Bár.

MARKMIÐ
• Stefnt verði að sjálfbærum búskap sem miðar að arðbærri framleiðslu sem er um leið umhverfis- 

og dýravæn 

• Stuðla að því að þeir sem hafa áhuga á að stunda búskap fái tækifæri til þess 

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Bændur verði hvattir til að vinna landnýtingaráætlanir fyrir jarðir sínar

• Efla tengsl landbúnaðar og ferðaþjónustu 

• Upplýsingar um atvinnutækifæri í dreifbýli í sveitarfélaginu verði aðgengilegar

• Hvatt verði til góðrar umhirðu á jörðum býla

• Varðveisla menningar og sögu landbúnaðar á svæðinu
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6.1.2 Aukabúgreinar
Æðarvarp
Samkvæmt matsskýrslu vegna Snæfellsnesvegar um Kolgrafafjörð er æðarvarp á framkvæmdasvæðinu að 
mestu bundið við vestanverðan Kolgrafamúla. Þar má gera
ráð fyrir um 1000 hreiðrum. Í landi Kolgrafa og Berserkseyrar er æðarvarp sem bændur nýta til dúntekju. 
Fyrirhugað er einnig að hefja æðarrækt meðfram strönd Akurtraða og Naustáls. Meðferð skotvopna er 
óheimil í tveggja km fjarlægð frá skilgreindu æðarvarpssvæði. Friðlýst æðvarvörp eru í landi Kolgrafa og 
Naustaáls og Akurtraða eins og fjallað var um í kafla 4.

Kræklingaeldi
Aðstæður til kræklingaeldis eru sérstaklega góðar í Kolgrafafirði. Þar er nægur sjávarhiti, gott skjól fyrir 
úthafsöldu, góð hringrás sjávar og blöndun við ferskt vatn. Þá skiptir flutingsvegalengd afurða mjög miklu 
máli því hæst verð fæst fyrir ferskan krækling. Nálægð við vinnsluhús í þéttbýli Grundarfjarðar gefur góða 
aðstöðu til samnýtingar starfsfólks og eftirlits með eldinu.

Árið 2000 gaf Heilbrigðiseftirlit Vesturlands út leyfi til kræklingaeldis í Kolgrafafirði. Seinna sama ár var 
settur upp eldisbúnaður sem áætlað var að gæti gefið um 100 tonna framleiðslu upp úr sjó. Í dag er ekkert 
kræklingaeldi í Kolgrafafirði en í ljósi þess hve aðstæður til slíks eldis eru góðar er gert ráð fyrir hugsanlegu 
kræklingaeldi í framtíðinni. Kræklingaeldi er því heimilt í öllum sjó sem lögsaga sveitarfélagsins nær til í 
firðinum; innan brúar. Við vinnu við eldið þarf bát með krana því ekki verður hægt að sigla bátnum undir 
Kolgrafafjarðarbrúna. Gert er ráð fyrir að hægt verði að koma upp aðstöðu fyrir bátinn í firðinum innan 
brúar t.d. við innanverðan Hjarðarbólsodda (sjá uppdrátt).

Laxeldi
Í Hraunsfirði hefur verið starfrækt hafbeit til skamms tíma og í Mjósundum er aðstaða fyrir kvíar vegna 
seiðauppeldis. Ekkert fiskeldi er nú á þessu svæði en aðalskipulagið heimilar slíka starfsemi að því gefnu 
að öll skilyrði fyrir starfseminni séu uppfyllt. Sjá einnig kafla 6.4. Aðliggjandi svæði er á náttúruminjaskrá 
sbr. kafla 4.4 og ber að taka mið af því við uppbyggingu á svæðinu. Sveitarstjórn getur gefið leyfi fyrir 
framkvæmdum innan stjórnsýslumarka sveitarfélagsins. 
Þauleldi á fiski með meira en 200 t árlega framleiðslu eru tilkynningaskyldar til Skipulagsstofnunar sem 
úrskurðar hvort þörf sé á umhverfismati. Jafnframt nýtur svæðið verndar laga um vernd Breiðafjarðar og 
ber að miða mat á framkvæmdum við það.

Þorskeldi
Árið 2003 hófst tilraunaeldi á þorski í sjókvíum í Grundarfirði. Sjávarútvegsráðuneytið hefur gefið heimild 
fyrir 80 t af þorski úr sjó. Starfsleyfi sem gildir til 2008 er fyrir allt að 200 t framleiðslu. Löndun og vinnsla 
afurða fer fram í þéttbýlinu. Eldið gengur vel og er gert ráð fyrir frekari uppbyggingu á því.
Sjókvíastöðvar með meira en 200 t árlega framleiðslu eru tilkynningaskyldar til Skipulagsstofnunar sem 
úrskurðar hvort þörf sé á umhverfismati. Jafnframt nýtur svæðið verndar laga um vernd Breiðafjarðar og 
ber að miða mat á framkvæmdum við það.

Nytjaskógrækt
Nytjaskógrækt er ekki stunduð í sveitarfélaginu. Í landi Suður-Bárar er gert ráð fyrir um 30 ha nytjaskógrækt 
norður af núverandi golfvelli. 
Skipulag þetta heimilar nytjaskógrækt innan landbúnaðarsvæða þar sem ekki er um verndarsvæði að 
ræða s.s. hverfisvernd eða vatnsvernd. Öll skógrækt skal vera í samræmi við skipulag. Þá skal þess gætt 
að rækta ekki nytjaskóg nær takmarkandi þáttum en sem segir í töflu XII.

XII. Tafla. Lágmarksfjarlægðir fyrir nytjaskógrækt.

Takmarkandi þáttur Lágmarksfjarlægð

Landamerki 50m

Vatnsbakki 30m

Fornminjar 20m

Veitulagnir 25m

Stofn- og tengivegir 50m
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Þó ber að varast að láta þessar takmarkanir vera leiðandi í mótun ræktunarsvæðis enda um lágmarksfjarlægðir 
að ræða. Mótun svæðis ætti alltaf að taka mið af landslagi og heildarásýnd svæðisins. 

Nytjaskógrækt getur haft veruleg áhrif ásýnd landsins enda um umtalsverða breytingu á nýtingu 
landbúnaðarsvæða. Menningarlandslagið breytist og það getur haft áhrif á m.a. menningartengda 
ferðaþjónustu sbr. kafla 6.1.1 Landbúnaður. Óþekktar fornminjar geta einnig verið í hættu. Nytjakógrækt 
getur hins vegar bætt afkomumöguleika ábúenda og nýst til útvistar og afþreyingar. Ávallt skal hafa 
það í huga við skipulagningu skógræktar að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið, m.a. með því að hlífa 
menningarverðmætum og umhverfi þeirra.

Ekki er heimilt að stunda nytjaskógrækt á svæði sem skilgreint er sem óbyggt svæði sbr. kafla 9.1.

Skv. 10.gr. reglugerðar nr. 583/2000 um innfluting, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda er öll 
ræktun útlendra tegunda hér á landi óheimil á friðlýstum svæðum, á jarðmyndunum og vistkerfum er njóta 
sérstakrar verndar og alls staðar ofan 500 m.y.s.

Skógrækt á stærra svæði en 200 ha eða á verndarsvæðum eins og þau eru skilgreind í 3. viðauka laga um 
mat á umhverfisáhrifum er framkvæmdaleyfisskyld og  jafnframt tilkynningaskyld til Skipulagsstofnunar 
sem úrskurðar hvort þörf sé á umhverfismati. Þetta á einnig við um ruðning á náttúrulegum skógi.

MARKMIÐ
• Nytjaskógrækt falli sem best að landslaginu og styðji við og styrki aðra landnotkun

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Landeigendur vinni áætlun fyrir skógræktarsvæði sem lögð verði fyrir bæjarstjórn til samþykktar. 

Í áætluninni verði gerð grein fyrir umfangi, efnisnotkun og afmörkun svæðisins og sýnt fram á 
hvernig tekið er tillit til staðhátta s.s. minja, landslagsgerðar, fjarlægðar frá vatnsbökkum, veitum 
og samgönguæðum

• Sérstaklega skal hugað að ásýnd skógræktarsvæða og að ræktunin spilli ekki gæðum annarra 
svæða

6.2 Verslunar- og þjónustusvæði
Verslun og þjónusta innan sveitarfélagsins er að mestu leiti innan þéttbýlisins og er nánar fjallað um þessa 
þætti innan þess hluta aðalskipulagsins. 

Í dreifbýlinu er stunduð ferðaþjónusta sem flokkast sem verslunar- og þjónustustarfsemi. Bændur veita í 
auknum mæli ýmiss konar þjónustu eins og gistingu, veitingar og afþreyingu. Aukin eftirspurn er eftir mat 
með séreinkennum landa og svæða. Neytendur eru meðvitaðri en áður um hollustu og heilbrigði matvæla 
auk þess sem þeir krefjast ítarlegri upplýsinga um vöruna en áður. Vegna þessa hefur bein sala afurða 
frá bændum til neytenda aukist. Heimavinnsla og sala afurða getur aukið fjölbreytni matvöruframboðs 
landbúnaðarins og bætt afkomumöguleika í greininni. Slík vinnsla getur verið þáttur í markaðssetningu 
ferðaþjónustubænda og menningartengdrar ferðaþjónustu. Fjölþætt hlutverk landbúnaðar er ein af 
forsendum fyrir því að búseta haldist í sveitum landsins, heimasala afurða er mikilvægur þáttur til að 
ná því markmiði. Stefna stjórnvalda er að auðvelda bændum að selja vöru sína milliliðalaust án þess að 
neytendur beri skarðan hlut frá borði hvað varðar öryggi afurðanna.

Innan skilgreindra landbúnaðarsvæða er heimilt að stunda ýmiskonar þjónusturekstur í samræmi við kafla 
6.1 Landbúnaðarsvæði. 
Á skilgreindum landbúnaðarsvæðum er, auk hefðbundins landbúnaðar, gert ráð fyrir að ýmiskonar 
þjónusturekstri sem tengist rekstri býlisins með beinum hætti. Sem dæmi um þjónusturekstur má nefna 
ferðaþjónustu, afþreyingu, uppeldis- og menntasetur, afurðasölu og veitingasölu sem er í tengslum við 
hefðbundinn landbúnað. Ekki er gert ráð fyrir annarri starfsemi en þeirri sem tengist búrekstri jarðarinnar 
með beinum hætti.

Framkvæmdir til endurskipulagningar á landareignum í dreifbýli sem taka til stærra landsvæðis en 20 ha 
eru tilkynningaskyldar til Skipulagsstofnunar sem úrskurðar hvort þörf sé á umhverfismati.
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MARKMIÐ

• Stuðla að auknum atvinnutækifærum í verslun og þjónustu
• Stuðla að fjölbreyttum atvinnutækifærum í dreifbýli Grundarfjarðar 

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM

• Þjónustustarfsemi verði heimiluð á svæðum skilgreindum fyrir landbúnaðarnot
• Samvinna bænda, ferðaþjónustuaðila, sveitarfélags og annarra efld
• Upplýsingar og markaðssetning svæðisins sem sérstæðrar einingar og sem hluta af 

Snæfellsnesi
• Vistvæn ímynd svæðisins verði undirstrikuð 
• Stuðlað verði að fjölbreyttu hlutverki landbúnaðar og heimasala afurða efld 

6.2.1 Ferðaþjónusta
Ferðaþjónusta er ein af megin undirstöðum íslensks efnahagslífs. Mikill vöxtur hefur einkennt greinina. 
Árið 2004 fjölgaði komum erlendra ferðamanna til landsins um 13%. Aukning í fjölda ferðamanna sem 
heimsækja Ísland hefur auk þess verið meiri en á heimsvísu. Tímabilið 1995-2004 fjölgaði ferðamönnum 
sem sóttu Ísland heim um 69%, á meðan sambærileg aukning í heiminum öllum var um 24% 
(WTO). Sveitarfélög á Snæfellsnesi hafa mótað sameiginlega stefnu í sjálfbærri þróun í umhverfis- og 
samfélagsmálum með aðaláherslu á ferðaþjónustu. Þar er lögð áhersla á að Snæfellsnes verði í fararbroddi 
í sjálfbærri ferðaþjónustu á Íslandi. Til að ná settum markmiðum þá leita sveitarfélög á Snæfellsnesi eftir 
vottun frá alþjóðasamtökunum Green Globe 21. Fyrirtæki í ferðaþjónustu geta einnig fengið vottun frá 
samtökunum. Til að hljóta vottun verður að uppfylla ákveðin skilyrði sem samtökin setja.

MARKMIÐ

• Skilgreining sjálfbærrar ferðaþjónustu

- Vernda menningu

- Vernda náttúru

- Hámarka ávinning heimamanna

- Hámarka upplifun ferðamanna

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM

• Skilgreina ferðamannastaði og sérkenni þeirra

• Skilgreina hvers konar ferðamenn fara um svæðið og hvers konar
ferðamenn leggja ætti áherslu á að fá á svæðið og miða uppbyggingu við það

• Kanna þolmörk svæða og hátta skipulagi m.t.t. þess

• Bæta aðengi að ferðamannastöðum m.t.t. verndunarsjónarmiða

• Bæta aðstöðu ferðamanna

• Efla samvinnu og samráð á milli hagsmunaaðila til að ferðaþjónustan
verði stunduð í góðri sátt milli þeirra sem að henni standa og íbúa svæðisins

• Fylgja heildarstefnu Snæfellsness í ferðaþjónustu

• Fræða gesti um viðkvæma náttúru svæðisins

• Bæta upplýsingastreymi til ferðamanna

• Huga að og bæta öryggi ferðamanna

• Efla menntun þeirra aðila sem starfa við ferðaþjónustu

• Lögmál sjálfbærrar ferðaþjónustu

Nánar er fjallað um markmið sjálfbærrar ferðamennsku í Stefnu í sjálfbærri þróun umhverfis- og 
samfélagsmála Snæfellsness til ársins 2015. Í kafla 4 er svo nánar fjallað um verndun náttúru, sögu og 
menningar sem er grundvöllur að sjáflbærri ferðaþjónustu. Núverandi og fyrirhuguð útivistarsvæði nýtast 
bæði ferðamönnum og heimamönnum. Um þau er nánar fjallað í kafla 9.2.1.
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6.3 Svæði fyrir þjónustustofnanir

Svæði fyrir þjónustustofnanir

Auðkenni Svæði Notkun Annað

B1 Kvíabryggja Fangelsi Blönduð landnotkun
Þ1 Setberg Kirkja

6.3.1 Kvíabryggja
Fangelsið Kvíabryggja er rekið að Kvíabryggju í Útsveit, það heyrir undir 
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. Þar er rými fyrir 14 fanga sem uppfylla ákveðin lágmarks skilyrði um 
vistun við opnar aðstæður. Fangelsið er rekið með lágmarks öryggisgæslu og er í raun svipað ásýndar 
öðrum sveitabýlum. Vinnuskálar eru á staðnum og vinna fangar ýmis störf sem tengjast sjávarútvegi og 
viðhaldi á staðnum. Þar er einnig íþróttahús og útivistarsvæði. Það er markmið Fangelsismálastofnunar að 
efla frekar vinnu fanga og koma á virku samstarfi við Fjölbrautaskóla Snæfellinga.

Fangelsismálastofnun leggur mikla áherslu á að fjölgað verði fangarýmum eins og eru á Kvíabryggju. Unnið 
er að fjölgun fangarýma um 8, skv. framkvæmdaáætlun stofnunarinnar frá mars 2005. Með stækkuninni 
verða því 22 fangarými og er gert ráð fyrir að hægt verði að hýsa bæði kynin. 

Frekari uppbygging fangelsins Kvíabryggju er áætluð. Gert er ráð fyrir að þar verði stundaður landbúnaður 
og léttur iðnaður samhliða rekstri fangelsisins. Öll starfsemi innan svæðisins skal þó miðast við uppbyggingu 
og rekstur fangelsis og stofnunum tengdum því. Aðalskipulagið gerir ráð fyrir blandaðri landnotkun 
þjónustusvæðis; athafnasvæðis og landbúnaðar. 

MARKMIÐ
• Tryggðir verði möguleikar á viðhaldi og frekari uppbyggingu innan svæðisins 
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LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Kannaðir möguleikar á uppbyggingu á fjölbreyttari vistunarúrræðum s.s. meðferð og undirbúning 

fyrir endurkomu fangans í samfélagið

• Möguleikar á uppbyggingu meðferðarheimilis, vistheimilis fyrir unglinga verði kannaðir

• Leita leiða til að auka frekar vinnu fanga td. smáiðnað

6.3.2 Kirkjur
Grundarfjarðarbær er í Setbergssókn og eru þar tvær kirkjur, Grundarfjarðarkirkja og Setbergskirkja. 
Grundarfjarðarkirkja er í þéttbýlinu en Setbergskirkja er á Setbergi en þar er jafnframt kirkjugarður 
sóknarinnar.
Á Setbergi er kirkja frá árinu 1892, sjá nánar í kafla 4.5.2.

MARKMIÐ
• Að varðveita kirkjustaðinn á Setbergi 

• Að varðveita Setbergskirkju 

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Áframhaldandi notkun og viðhald kirkjunnar

6.4 Iðnaðar- og athafnasvæði
Tvö iðnaðar- og athafnasvæði eru í þéttbýlinu. Svæðin eru við hafnarsvæðið og vestan við Kverná og er 
nánar fjallað um þau í þéttbýlishluta aðalskipulagsins.
Iðnaðar- og athafnasvæði er í Hraunsfirði þar sem starfrækt hefur verið laxeldi en engin starfsemi er þar 
eins og er. 

Iðnaðar- og athafnasvæði

Auðkenni Svæði Stærð Iðnaður Annað

I1 Laugasker / Berserkseyri 10 ha Virkjunarsvæði 

I2 Mjósund / Hraunsfjörður 2 ha Fiskeldi 

B1 Kvíabryggja 55 ha Athafnasvæði / léttur iðnaður Blönduð  
    landnotkun

Gert er ráð fyrir virkjunarsvæði í landi Berserkseyrar. Árið 2004 var boruð tilraunahola á Berserkseyri og 
í mars 2005 vinnsluhola. Vinnsluholan gefur um 75-78°C heitt vatn, sem gæti gefið um 30 sekúndulítra 
við dælingu. Rannsóknir á vatninu og efnainnihaldi þess benda til þess að ekki sé hægt að nota það 
beint í hitaveitu. Vatnið er hins vegar hægt að nýta til varmaskipta og er áætlað að slík stöð verði staðsett 
í þéttbýlinu eða á iðnaðarsvæði á Berserkseyri (merkt I1). Unnið er að hönnun veitunnar. Jafnframt er 
gert ráð fyrir að á Berserkseyri geti risið dælu- og stjórnstöð og borholuhús. Í dælu og stjórnstöð verði 
búnaður til dælingar, stjórnbúnaður, hugsanlega búnaður til vatnsmeðhöndlunar, rennslismælar og hita- 
og þrýstiskynjarar. Ekki er gert ráð fyrir öðrum iðnaði á svæði I1 en þeim sem tengist virkjun heita vatnsins 
með beinum hætti.
Innan skilgreinds landbúnaðarsvæðis á Berserkseyri, utan iðnaðarsvæðisins, er jafnframt heimilt að gera 
rannsóknir til jarðhitaleitar s.s. bora tilraunaholur og reisa tímabundið útbúnað tengdan slíkum rannsóknum 
sbr. kafla 6.1. 
Ljóst er að vinnsla á heitu vatni í landi Berserkeyrar hefur nokkur áhrif á ásýnd svæðisins, sérstaklega ef af 
byggingaráformum verður, enda svæðið áður óbyggt. Einnig mun afall af heitu vatni hafa staðbundin áhrif 
á lífríki svæðisins. Efnahagslegur ávinningur fyrir sveitarfélagið af öflun vatnsins er þó það mikil að jákvæð 
áhrif framkvæmdarinnar á umhverfið er meiri en neikvæð. Jarðhitaleit s.s. tilraunaboranir hafa hinsvegar 
lítil og tímabundin áhrif á umhverfið.

Djúpborun eftir jarðhita á lághitasvæðum þar sem laugar eru á yfirborði eða næsta umhverfi er 
tilkynningaskyld til Skipulagsstofnunar sem úrskurðar hvort þörf sé á umhverfismati. Það sama á við um 
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iðjuver til framleiðslu á heitu vatni. Jafnframt nýtur fjaran verndar laga um vernd Breiðafjarðar og ber að 
miða mat á framkvæmdum við það.

Til skamms tíma var fiskeldi stundað í Hraunsfirði og starfsemi tengd því starfrækt í Mjósundum á svæði 
merkt I2. Aðalskipulagið gerir ráð fyrir að áfram verði iðnaðar- og athafnasvæði á þessum stað. Svæðið 
er einungis ætlað fyrir starfsemi tengda fiskeldi og ekki er gert ráð fyrir að umfang starfseminar aukist 
verulega frá því sem mest var fyrir gildistöku skipulagisns. Sjá einnig kafla 6.1.2 Aukabúgreinar / Laxeldi.

Á Kvíabryggju er starfrækt fangelsi sbr. kafla 6.3.1. Þar er gert ráð fyrir blandaðri landnotkun landbúnaðar, 
þjónustustofnana og athafnastarfsemi. Gert er ráð fyrir möguleika á uppbyggingu athafnastarfsemi í 
tengslum við rekstur fangelsisins.
Öll starfsemi innan svæðisins skal þó miðast við uppbyggingu og rekstur fangelsis og stofnunum tengdum 
því. 

Aðalskipulagið gerir ráð fyrir að innan skilgreindra landbúnaðarsvæða sé heimilt að starfrækja smáiðnað 
sem fellur vel að landbúnaði og annarri starfsemi innan svæðisins s.s. ferðaþjónustu. Smáiðnaður getur 
talist m.a. léttur iðnaður, verkstæði eða vörugeymslur sem eru í beinum tengslum við hefðbundinn 
landbúnaði. Jafnframt eru smávirkjanir, allt að 100 kW að stærð, heimilar á landbúnaðarsvæðum.  Ekki er 
gert ráð fyrir annarri starfsemi en þeirri sem tengist búrekstri jarðarinnar með beinum hætti.

Framkvæmdir til endurskipulagningar á landareignum í dreifbýli sem taka til stærra landsvæðis en 20 ha 
eru tilkynningaskyldar til Skipulagsstofnunar sem úrskurðar hvort þörf sé á umhverfismati.

MARKMIÐ
• Unnið verði að eflingu atvinnulífs í dreifbýli til að styrkja byggð á svæðinu

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Á býlum verði heimilt að stunda smáiðnað eða aðra starfsemi sem ekki

skerðir möguleika á hefðbundinni nýtingu þeirra

6.5 Hafnarsvæði
Grundarfjarðarhöfn er innan þéttbýlisins og er nánar fjallað um hana í aðalskipulagi þéttbýlisins. Umferð 
og atvinna í tengslum við hana hefur áhrif á allt
sveitarfélagið. Auk starfsemi tengdri fiskvinnslu, útflutningi, innflutningi og olíuuppskipun er talsverð 
umferð skemmtiferðaskipa og smábáta um höfnina.

Í Kolgrafafirði er gert ráð fyrir hafnarsvæði í tengslum við hugsanlegt kræklingaeldi sbr. kafla 6.1.2. 
Hafnarsvæðið gerir ráð fyrir aðstöðu fyrir smábáta allt að 15 tonnum. Svæðið skal einnig nýtast til útivistar 
og ferðaþjónustu sbr. kafla 9.2 Opin svæði til sérstakra nota. Svæðið er staðsett utarlega í firðinum í nálægð 
við brúna yfir hann. Þannig verða áhrif mannvirkisins á umhverfi Kolgrafafjarðar í lágmarki.
Hafnir utan þéttbýlis á verndarsvæðum eru tilkynningaskyldar til Skipulagsstofnunar sem úrskurðar hvort 
þörf sé á umhverfismati.

MARKMIÐ
• Að hafnarsvæðið nýtist í tengslum við fjölbreytta atvinnusköpun

• Að neikvæð áhrif hafnarsvæðis á umhverfi og landslag verði í lágmarki

• Að auka aðgengi að Kolgrafafirði sem útivistarsvæði

• Að lengja þann tíma sem ferðamenn dvelja í sveitarfélaginu og tengja dvöl þeirra náttúru, sögu 
og annarri afþreyingu í sveitarfélaginu

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Hönnun á hafnarsvæði taki mið af fjölbreyttri notkun þess

• Aðstaða fyrir ferðamenn og þjónustuaðila þeirra verði á hafnarsvæði 

6.6 Efnistökusvæði
Samkvæmt lögum um náttúruvernd (nr. 44/1999 VI. Kafla) er öll efnistaka á landi og af eða úr hafsbotni 

Aðalskipulag Grundarfjarðar 2003-2015 dreifbýlishluti - TILLAGA

- 46



innan netlaga háð framkvæmdaleyfi hlutaðeigandi sveitarstjórnar. Áður en slíkt leyfi er gefið skal liggja 
fyrir áætlun námuréttarhafa um væntanlega efnistöku þar sem m.a. skal gerð grein fyrir magni og gerð 
efnis, vinnslutíma og frágangi á efnistökusvæði. Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga veitir starfsleyfi fyrir vinnslu 
jarðefna, sbr. reglugerð nr. 785/1999, m.s.br. um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með 
sér mengun. Umhverfisstofnun hefur eftirlit með efnistöku á landi. Þó er eiganda eða umráðamanni 
eignarlands heimil minni háttar efnistaka til eigin nota nema um sé að ræða landslagsgerðir sem njóta 
verndar skv. 37.gr. laga um náttúruvernd sbr. 47. gr. sömu laga.
Eftir 1. júlí 2008 verður efnistaka úr eldri námum, sem hafin var fyrir 1. júlí 1999, óheimil nema að fyrir 
liggi framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar, sbr. ákvæði í breytingu á lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd. Eftir 
1. júlí 2012 skal afla framkvæmdaleyfis fyrir allri efnistöku á svæðum þar sem efnistaka var hafin fyrir 1. 
júlí 1999 sbr. ákvæði laganna.

Óheimilt er að veita leyfi fyrir efnistöku sem er tilkynningar- og matsskyld skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum 
áður en ákvörðun um matskyldu liggur fyrir og/ eða úrskurður í mati á umhverfisáhrifum

Efnistaka sem ávallt er háð mati á umhverfisáhrifum:

• áætluð efnistaka á landi eða úr hafsbotni þar sem áætluð efnistaka raskar
50.000 m² svæði eða stærra eða er 150.000 m³ eða meiri

Efnistaka sem er tilkynningaskyld til Skipulagsstofnunar sem úrskurðar hvort þörf sé á 
umhverfismati:

• áætluð efnistaka á landi eða úr hafsbotni þar sem áætluð efnistaka raskar
25.000 m² svæði eða stærra eða er 50.000 m³ eða meiri

• efnistaka þar sem fleiri en einn efnistökustaður vegna sömu framkvæmdar
og á sama svæði ná til samans yfir 25.000 m² 

Leyfi þarf frá embætti veiðimálastjóra fyrir efnistöku sem getur haft áhrif á lífríki í ám og vötnum. Jafnframt 
kunna einstök svæði að njóta verndar laga um vernd Breiðafjarðar og ber að miða mat á framkvæmdum 
við það.

Í sveitarfélaginu eru víða ófrágengin efnistökusvæði sem ekki eru lengur í notkun en rétthafi skal vinna 
að viðunandi frágangi á þeim sem fyrst. Skv. langtímaáætlun Vegagerðarinnar er gert ráð fyrir frágangi á 
eftirtöldum efnistökusvæðum fyrir lok árs 2018:

Lokuð efnistökusvæði á áætlun Vegagerðar um frágang 2004-2018

Heiti jarðar Námuheiti

Lárkot Lárkot

Spjör Spjör

Norðu-Bár / Suður-Bár Norður-Bár

Skallabúðir Skallabúðir/Eyri

Hjarðarból Oddabörð

Hjarðarból Hjarðarból

Kolgrafir Seleyrar

Opin og ófrágengin efnistökusvæði hafa neikvæð áhrif á ásýnd og ímynd sveitarfélagsins. Slík svæði leiða 
gjarnan til lakari umgengni og jafnvel efnistöku án heimildar. Því skal lögð sérstök áhersla á að snyrtilega 
sé gengið um efnistökusvæði á meðan á vinnslu stendur, sérstaklega þar sem sýnileiki er mikill eða 
umhverfið er viðkvæmt. Skv. 49. gr. laga um náttúruvernd skal efnistökusvæði ekki standa ónotað og 
ófrágengið lengur en þrjú ár, nema sérstakar ástæður séu fyrir stöðvuninni. Ganga skal snyrtilega frá 
efnistökusvæðum þannig að frágangur falli sem best að umhverfi.

Töluverður fjöldi opinna efnistökusvæða sem eru í notkun er í sveitarfélaginu. Lögð skal áhersla á að fækka 
þessum svæðum þar sem það verður mögulegt. Taflan að neðan sýnir þessi svæði og í henni er lögð til 
stefna um frágang hvers þeirra, en staðsetning er sýnd á skipulagsuppdrætti. 

Aðalskipulag Grundarfjarðar 2003-2015 dreifbýlishluti - TILLAGA

47 -



Efnistökusvæði í Grundarfjarðarbæ, dreifbýli

Náma Rétthafi Staðsetning Gerð Stærð Áætlað Notkun Stefna   
     efnismagn   um frágang

E1 Í einkaeign Í landi Eiða,  Malar- 15.000 m² 45.000 m³ Í noktun Vinna að
  sunnan vegar  náma   út skipulags- frágangi á
      tímabilið þeim hlutum   
       námunnar   
       sem efnistöku  
       er lokið

E2 Fjársýsla Á Hallbjarnar- Malar-  2.000 m² 5.000 m³ Eingöngu Vinna að
 ríkisins eyri, í gili sunn- náma   nýtt af frágangi ef
  an Framsveitar-    ábúendum engin
  vegar. Á landa-    jarða í námuvinnsla
  merkjum    Framsveit hefur verið
  Hallbjarnareyrar     í þrjú ár
  og Skallabúða

E3 Í einkaeign Í landi Malar- 2.500 m² 5.000 m³ Takmörkuð Vinna að
  Hrafnkelsstaða náma   notkun frágangi ef
  sunnan við     engin
  veginn, við     námuvinnsla
  gömlu rusla-     hefur verið
  haugana     í þrjú ár

E4 Í einkaeign Hrafná í landi Malar- 21.000 m² 48.000 m³ Í notkun Vinna að
  Hrafnkelsstaða, náma   út skipulags- frágangi á
  sunnan vegar    tímabilið þeim hlutum
       námunnar 
       sem efnistöku 
       er lokið.
       Náman er í 
       nálægð við 
       annars lítt 
       snortið land og 
       því mikilvægt 
       að umgengni 
       sé til fyrir- 
       myndar

E5 Í einkaeign Hrafná í landi Malar- 3.500 m² 10.000 m³ Í notkun Vinna að
  Hrafnkelsstaða, náma    frágangi ef
  norðan vegar     engin 
       námuvinnsla 
       hefur verið í 
       þrjú ár.
       Náman er í 
       nálægð við 
       annars lítt 
       snortið land og 
       því mikilvægt 
       að umgengni 
       sé til 
       fyrirmyndar

E6 Í einkaeign Í landi Grjót- 5.000 m² 8.000 m³ Takmörkuð Vinna að
  Kirkjufells, náma   notkun,  frágangi ef
  ofan við    aðeins, land- engin námu
  Styttingsnes,    eigendur námuvinnsla
  sunnan þjóðvegar      hefur verið
       þrjú ár
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Náma Rétthafi Staðsetning Gerð Stærð Áætlað Notkun Stefna   
     efnismagn   um frágang

E7 Í einkaeign Í landi Burðar- 17.000 m² 30.000 m³ Í notkun Vinna að
  Berserkseyrar, lags- og    frágangi á
  u.þ.b. 1 km fyllingar-    þeim hlutum
  vestan brúar efni fyrir    námunnar
  yfir Hraunsfjörð  vegagerð    sem efnistöku 
       er lokið.
       Skoðaður 
       möguleiki á 
       gerð áningar-
       staðar

E8 Í einkaeign Í landi Möl og 13.000 m² 50.000 m³ Í notkun Vinna að
  Vindáss og sandur   út skipulags- frágangi á
  Eiða, sunnan    tímabilið. þeim hlutum
  þjóðvegar    Mikilvæg námunnar
      efnistaka sem efnistöku 
       er lokið

E9 Í einkaeign Í landi Fyllingar- 28.000 m² 75.000 m³ Í notkun Vinna að
  Kolgrafa, efni   út skipulags- frágangi á
  austan vegar    tímabilið. þeim hlutum
      Mikilvægur námunnar
      efnistöku- sem efnistöku
      staður fyrir er lokið.
      Grundarfjörð Náman er í 
       annars lítt 
       snortnu land 
       og því 
       mikilvægt að 
       umgengni sé 
       til fyrirmyndar

E10 Í einkaeign Í landi Malar- 7.000 m² 20.000 m³ Í notkun Vinna að
  Kolgrafasels, náma    frágangi ef
  austarlega í     engin námu-
  botni Kolgrafa-     vinnsla hefur
  fjarðar     verið í þrjú ár. 
       Náman er 
       í annars lítt 
       snortnu land 
       og því mikil-
       vægt að um-
       gengni sé til 
       fyrirmyndar. 
       Skoðaður 
       möguleiki á 
       gerð áningar-
       staðar

E11 Í einkaeign Í landi Malar- 9.000 m² 15.000 m³ Takmörkuð Vinna að
  Norður- og náma   notkun,  frágangi ef
  Suður Bárar,    aðeins  land- engin
  vestan þjóðvegar    eigendur námuvinnsla 
       hefur verið í 
       þrjú ár
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Náma Rétthafi Staðsetning Gerð Stærð Áætlað Notkun Stefna   
     efnismagn   um frágang

E12 Í einkaeign Í landi Malar- 8.000 m² 24.000 m³ Í notkun Vinna að
  Spjarar, austan náma    frágangi ef
  þjóðvegar     engin námu-
       vinnsla hefur 
       verið í þrjú ár

E13 Í einkaeign Í landi Malar- 11.000 m² 30.000 m³ Í notkun Vinna að
  Spjarar, vestan náma    frágangi ef
  þjóðvegar     engin námu-
       vinnsla hefur 
       verið í þrjú ár

E14 Í einkaeign Í landi Ytri og Malar- 8.000 m² 12.000 m³ Takmörkuð Vinna að
  Innri Látravíkur, náma   notkun,  frágangi ef
  sunnan    aðeins  land- engin námu-
  þjóðvegar    eigendur vinnsla hefur 
       verið í þrjú ár

E15 Í einkaeign Í landi Malar- 15.000 m² 45.000 m³ Í notkun Vinna að
  Vindáss, vestan náma    frágangi á
  þjóðvegar     þeim hlutum 
       námunnar 
       sem efnistöku 
       er lokið

E16 Í einkaeign Í landi Malar- 15.000 m² 45.000 m³ Í notkun Vinna að
  Akurtraða, náma    frágangi á
  vestan flugvallar     þeim hlutum 
       námunnar 
       sem efnistöku 
       er lokið

E17 Í einkaeign Í landi Eiðis, Malar- 1.500 m² 5.000 m³ Í notkun Vinna að
  vestan vegar náma    frágangi ef 
       engin námu-
       vinnsla hefur 
       verið í þrjú ár

E18 Í einkaeign Í landi Eiðis, Malar- 4.000 m² 12.000 m³ Í notkun Vinna að
  vestan vegar náma    frágangi ef 
       engin námu-
       vinnsla hefur 
       verið í þrjú ár

E19 Í einkaeign Oddabörð, Burðar- 350.000 m² 400.000 m³ Í notkun Vinna að
  í landi lags- og    frágangi ef
  Hjarðarbóls fyllingar-    engin námu-
   efni fyrir    vinnsla hefur
   vegagerð    verið í þrjú ár

E20 Í einkaeign Í landi Norður- Burðar- 15.000 m² 45.000 m³ Í notkun Vinna að
  og Suður Bárar, lags- og    frágangi ef
  vestan þjóð- fyllingar-    engin námu-
  vegar efni fyrir    vinnsla hefur
   vegagerð    verið í þrjú ár

E21 Í einkaeign Í landi Skelja- 15.000 m² 20.000 m³ Í notkun Að jafnaði
  Kirkjufells, sandur úr   skulu um-
  norðan þjóð- fjörunni    merki ekki
  vegar     vera sýnileg
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MARKMIÐ
• Nægt framboð efnistökusvæða fyrir fjölbreytta starfsemi 

• Allir efnistökustaðir hafi framkvæmdaleyfi og úthlutun leyfa verði bundin
skilyrðum um nýtingu, góða umgengni og frágang námanna

• Að frágangi á gömlum efnistökustöðum verði lokið innan frests sem sveitarstjórn ákveður

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Úttekt, skýrsla um efnistökustaði unnin í tengslum við matsskýrslu

vegna þverunar Kolgrafafjarðar verði grundvöllur við ákvörðun um efnistöku

• Frágangi á gömlum efnistökustöðum verði unnin í tengslum við uppgræðslu- og 
skógræktarverkefni þar sem því verður við komið
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7 Samgöngur

Í þessum hluta er fjallað um fyrirkomulag samgangna í Grundarfirði. Gerð er grein fyrir flokkun 
umferðamannvirkja og lagðar til viðbætur við vegi, reiðleiðir og áningarstöðum fjölgað í dreifbýlinu. 

7.1 Vegamál

7.1.1 Gatnakerfi og umferðarmannvirki
Þjóðvegir eru vegir sem eru ætlaðir almenningi til frjálsrar umferðar og er haldið við með fé frá ríkinu. 
Þjóðvegir skiptast í stofnvegi, tengivegi, safnvegi og landsvegi.

Stofnvegir
Vegir sem ná til svæðis með að lágmarki 1000 íbúa og tengja slík svæði saman. Snæfellsnesvegur, 
þjóðvegur 54 er stofnvegur. Vegurinn er tveggja akreina vegur sem liggur eftir norðanverðu Snæfellsnesi 
í gegnum Grundarfjörð.

Tengivegir
Vegir sem tengja safnvegi við stofnvegi og ná að þriðja býli frá vegarenda þar sem búseta er. Þjóðvegur 576, 
Framsveitarvegur er tengivegur. Hann er einbreiður malarvegur sem liggur af Snæfellsnesvegi hjá Vindási 
um Setberg að Skallabúðum. Tenging vegarins að Snæfellsnesvegi í Kolgrafafirði mun einnig flokkast 
sem tengivegur. Kvíabryggjuvegur 5750 sem er einbreiður malarvegur og liggur frá Snæfellsnesvegi að 
Krossnesvegi, flokkast einnig sem tengivegur. 

Safnvegir
Þeir tengja saman einstök býli, stofnanir o.fl. þess háttar við tengivegi eða stofnvegi. Gamli vegurinn um 
Kolgrafafjörð var áður stofnvegur en flokkast nú sem safnvegur.
Vegurinn frá Skallabúðum að Naustum og Nýjubúð flokkast sem safnvegur. Þaðan liggur vegslóði austur 
fyrir Eyrarfjall og tengist Snæfellsnesvegi hjá Eiði. Við tengingu Framsveitarvegar við Snæfellsnesveg 
í Kolgrafafirði fellur þessi safnvegur út. Fjölmargir aðrir safnvegir sem liggja að býlum eru innan 
sveitarfélagsins.

Á undanfrörnum árum hafa gríðarlegar breytingar átt sér stað á umferðarmannvirkjum á norðanverðu 
Snæfellsnesi. 

1. Haustið 2004 var vinnu við þverun Kolgrafafjarðar lokið. Nú er komið bundið slitlag á milli 
byggðarlaganna á norðanverðu Snæfellsnesi og styrkir þessi samgöngubót þau verulega. 
Leiðin frá Grundarfirði til Stykkishólms hefur styst um 6,2 km með tilkomu vegarins auk þess 
sem öryggi vegfarenda hefur aukist. Skiptir þar miklu máli að ekki þarf að aka inn í botn 
Kolgrafafjarðar en þar geta aðstæður verið mjög erfiðar að vetri til. Ekki er gert ráð fyrir að leggja 
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veginn um Kolgrafafjörð af, þar er gert ráð fyrir áframhaldandi umferð að útivistarsvæðum í 
firðinum. Vegurinn mun einnig nýtast sem reiðvegur.

2. Vatnaleið var opnuð árið 2001 og tók þá við af Kerlingarskarði sem aðalleiðin yfir 
Snæfellsnesfjallgarðinn. Vegurinn er liggur mun lægra en fyrri vegur og umferðaröryggi er 
stóraukið. Vatnaleið er um 2 km styttri en gamla leiðin um Kerlingarskarð.

3. Árið 1999 var lokið við að endurbyggja veginn um Búlandshöfða. Legu vegarins austan og 
vestan höfðans var einnig breytt. Við þetta styttist leiðin milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur um 
1,4 km og komið er bundið slitlag á milli staðanna.

4. Nýr vegur yfir Hraunsfjörð var lagður 1994 sem stytti þá leið um 1,5 km.

Áður fyrr lá vegurinn um Framsveitina umhverfis Eyrarfjall en vegurinn við austanvert Eyrarfjall er nú 
lagður af og liggur aðeins vegarslóði frá Hallbjarnareyri að Eiði. Með tilkomu brúar yfir Kolgrafafjörð hafa 
hugmyndir vaknað um að leggja á ný veg við austanvert Eyrarfjall.
Í matstöflu í kafla 4.7.2 Umhverfismat skipulagstillagna eru áhrif vegtengingarinnar skoðuð. Ljóst þykir 
að efnahagslegur ávinningur af vegtengingunni er nokkur þar sem hún styttir flutningsleiðir helstu afurða 
bænda. Einnig styttir hún leiðir innan sveitarinnar en áhrifin á landslag og lífríki eru fremur neikvæð. 
Skipulag þetta gerir því ráð fyrir að Framsveitarvegur verði tengdur Snæfellsnesvegi við brúna í Kolgrafafirði. 
Nýlagning vegar verður um 5 km. Við hönnun og frágang vegarins skal nálægð hans við hverfisverndarsvæði 
höfð í huga. Mikilvægt er að lágmarka neikvæð áhrif hans á upplifun og gæði svæðisins. Einnig skal hugað 
sérstaklega að aðgengi að minjum innan hverfisverndarsvæðisins.

Ekki er gert ráð fyrir fleiri breytingum á vegakerfinu nema hugsanlegar lagfæringar á núverandi vegum s.s. 
við Suður-Bár þar sem áætlað er að rétta veginn lítillega af eins og sýnt er á uppdrætti.

Nýir vegir utan þéttbýlis sem eru 10 km eða lengri eru ávallt háðir mati á umhverfisáhrifum. 
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7.1.2 Bílaumferð

XIII. Tafla. Niðurstöður umferðartalningar innan sveitarfélagsins árin 2000 og 2004.

Vegheiti /nr Upphafspunktur Endapunktur Lengd ÁDU1   SDU2  VDU3 
    2000/2004

Snæfellsnesvegur Búlandshöfði Grundarfjörður
 / 54  Grundargata 98 8,5 215/237 317/356 151/159

Snæfellsnesvegur Grundarfjörður Grundarfjörður 1,6 1056/1092 1359/1286 751/921
 / 54 Grundargata 98 Innri hafnargarður

Snæfellsnesvegur Grundarfjörður Framsveitarvegur Vantar ---/261 ---/388 ---/174

/ 54  (nr. 576)

Snæfellsnesvegur Grundarfjörður Hrafná 9,2 163/--- 235/--- 90/---
/ 54 Innri hafnargarður  

Snæfellsnesvegur Hrafná Hraunsfjarðarbrú Vantar 207/--- 303/--- 128/---
/ 54  

Snæfellsnesvegur Framsveitarvegur Hraunsfjarðarbrú Vantar ---/283 ---/389 ---/208
/ 54 

Vatnaleið / 56 Snæfellsnesvegur Afleggjari á háheiði 11,0 263/347 380/477 180/242

Vatnaleið / 56 Afleggjari á háheiði Snæfellsnesvegur 5,4 253/315 366/460 151/182

Kvíabryggjuvegur Snæfellsnesvegur Krossnesvegur 1,1 26/28 43/44 9/10
/ 5750  (nr. 5745)

Framsveitarvegur Snæfellsnesvegur Skallabúðir 8,8 61/81 88/123 34/51
 / 576 

Gríðarlegar breytingar hafa verið gerðar á umferðarmannvirkjum á svæðinu eins og var fjallað um hér að 
ofan. Á sama tíma hefur samvinna milli þéttbýlisstaðanna á norðanverðu Snæfellsnesi aukist mikið. Reikna 
má með mikilli aukningu á umferð um Grundarfjörð á næstu árum. Upplýsingarnar í töflu V ná aðeins aftur 
til ársins 2000. Almennt má leiða líkum að því að bættar samgöngur á svæðinu, m.a. vegabætur austan 
Grundarfjarðar, lagning nýs vegar um Vatnaleið og þverun Kolgrafafjarðar hafi aukið umferð á svæðinu. 
Taka verður þó umferðartölur um Kolgrafafjörð með fyrirvara, því á árinu 2004 tengdist hluti umferðar þar 
vegagerð. Tilkoma Fjölbrautaskóla Snæfellinga, sem hóf starfsemi haustið 2004 á Grundarfirði, hefur að 
öllum líkindum einnig átt þátt í aukinni umferð á svæðinu. Á fyrsta starfsári skólans voru nemendur hans 
um 120 en á öðru starfsári eru um 180 skráðir nemendur. Reikna má með að nemendum fjölgi enn frekar 
þegar skólinn hefur náð fullri starfsemi.

Með þverun Kolgrafafjarðar er nú raunhæfur möguleiki á að sækja vinnu og þjónustu frá Grundarfirði til 
Stykkishólms og frá Stykkishólmi til Grundarfjarðar. Með tilkomu brúarinnar má einnig búast við að æ fleiri 
íbúar Ólafsvíkur og nágrennis velji Vatnaleiðina fremur en núverandi leið um Fróðárheiði. 

MARKMIÐ
• Til staðar sé gott vegakerfi um sveitina sem geri norðanvert Snæfellsnes að einu atvinnu- og 

þjónustusvæði og bæti jafnframt aðgengi íbúa svæðisins og ferðamanna að áhugaverðum 
stöðum

• Auka öryggi vegfarenda

• Lágmarka óþægindi vegna bílaumferðar
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1 Ársdagsumferð – meðalumferð á dag allt árið
2  Sumardagsumferð - meðalumferð á dag yfir sumarmánuðina
3  Vetrardagsumferð - meðalumferð á dag yfir vetrarmánuðina



LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Tenging Framsveitarvegar við Snæfellsveg í Kolgrafafirði

• Fjölgun áningarstaða við áhugaverða staði

• Fylgjast með upplýsingum um umferðarþunga veganna og taka tillit til þeirra við nánari útfærslu 
skipulags á svæðinu

• Kanna öruggar þverunarleiðir umferðaræða

7.2 Áningarstaðir
Komið hefur verið upp áningarstað við nýja veginn í vestanverðum Kolgrafafirði; við býlið Eiði. Við 
Hallbjarnareyri er unnið að gerð áningarstaðar fyrir rútur og ferðafólk. Þá eru bílastæði við Setbergskirkjugarð 
sem nýst geta til áningar. Á Grundarkampi og vestan við sveitarfélagsmörkin á Búlandshöfða eru 
áningarstaðir, en bæði svæðin eru utan skipulagssvæðisins.

Lagt er til að áningarstöðum verði fjölgað í sveitarfélaginu, en staðsetning þeirra er ekki bindandi. 

A. Hraunsfjörður. Frágangur námu merkt E7 vestan brúar yfir Hraunsfjörð miðist við gerð 
áningarstaðar sem tengist gönguleiðum að Mjósundi og um innanverðan Hraunsfjörð. 

B. Botn Kolgrafafjarðar. Hugsanlega í tengslum við frágang á námu merkt E10. Áningarstaður 
með áningarhólfi fyrir hesta. Hugað að möguleika á beitarhólfi og næturdvöl fyrir reiðhesta. 
Gamlar götur liggja frá svæðinu yfir í Hraunsfjörð og Staðarsveit. Svæðið er innan lítt snortins 
svæðis og skal því hugað sérstaklega að vönduðum frágangi við gerð áningarstaðar.

C. Kirkjufell. Áningarstaður sem tengist útivistarsvæðum við Kirkjufell. 

D. Lárvaðall. Áningarstaður við suðurenda vaðalsins sem tengist útivistarsvæðum s.s. skautasvelli 
á Lárvaðli.

 7.3 Reiðleiðir
Búið er að gera reiðleið frá Kverná sem liggur sunnan þéttbýlisins í Grundarfirði og þjóðvegar vestur að 
Búlandshöfða. Gert er ráð fyrir að nýta núverandi veg um Kolgrafafjörð sem reiðleið þó ekki verði lokað 
fyrir aðra umferð. Einnig er gert ráð fyrir reiðleið umhverfis Eyrarfjall. Leiðin mun að mestu liggja samsíða 
þjóðveginum. Einnig er gert ráð fyrir bættri aðstöðu til áningar fyrir hestamenn, m.a. með uppsetningu 
áningarstaðar í Kolgrafafirði.
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MARKMIÐ
• Að bæta og fjölga reiðleiðum

• Að bæta öryggi hestamanna og annarra 

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Um sveitarfélagið liggi reiðleiðir sem tengist neti reiðleiða um Snæfellsnes

• Þess skal gætt að reiðleiðir liggi ekki of nálægt þjóðvegum í þeim tilfellum sem þeir liggja 
samsíða og sveigi frá vegunum þar sem færi gefst

• Hestamenn þurfi sem minnst að þvera fjölfarna þjóðvegi eða bæjargötur á reiðleiðum

• Bæta og fjölga áningarstöðum á reiðleiðum

7.4 Gönguleiðir
Í sveitarfélaginu er fjöldi gamalla vegarslóða sem áður gegndu mikilvægu hlutverki í samgöngum á svæðinu 
en eru nú litið notaðir. Sem dæmi um þetta er leiðin um Bárarháls, Tröllaháls og Arnardalsskarð. Sumar 
þessara leiða eru fornar reiðleiðir og eru sumar ennþá notaðar s.s. leiðin um Arnadalsskarð. Aðalskipulagið 
gerir ráð fyrir að þessir vegarslóðar sem og reiðleiðir nýtist göngufólki. Helstu gönguleiðir innan 
sveitarfélagsins eru taldar upp hér að neðan en listinn er ekki tæmandi né staðsetning leiða nákvæm. 

  1. Umhverfis Kirkjufell - Gengið á útfalli eftir Kirkjufellsvaðli í kringum Kirkjufell.

  2. Á Kirkjufell - Gengið upp að sunnanverðu.

  3. Tröllaháls - Gömul reiðleið. Farið frá Mjósundum í Hraunsfirði um
Tröllaháls og komið niður í Eyrarbotn í Kolgrafafirði.

  4. Klakkur – Klakkstjörn - Farið upp Bárarháls frá Bárarfossi
upp á fjallið Klakk. Merkt leið.

  5. Hrafnárfoss - Frá Hrafnkelsstöðum upp að Hrafnárfossi.
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  6. Eyrarplássið - Hallbjarnareyri – Öndverðareyri – Eyraroddi – Hallbjarnareyri.

  7. Stöð - Gengið fyrir Stöð frá Lárkoti út í Sandvík og komið upp hjá Bergi (Krossnesi).

  8. Eyrarfjall - Gengið á Eyrarfjall og niður í Strákaskarð

  9. Bárarháls - Gengið frá Þórdísarstöðum og á Bárarháls

10. Arnardalsskarð - Gengið upp frá Kverná um Arnardalsskarð og yfir í Staðarsveit

11. Þröskuldsdalur - Gengið upp með Kirkjufellsá

12. Hestadalir - Gengið frá Eyrarbotni í Kolgrafafirði um Hestadali í Staðarsveit

MARKMIÐ
• Að auka notkun á gönguleiðum og auka upplifun þeirra sem þær nota

• Gamlar göngu- og reiðleiðir og vegarslóðar í sveitarfélaginu séu aðgengilegar göngufólki

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Leggja áherslu á merkingu gönguleiða og kortlagningu þeirra

• Bæta aðgengi að gönguleiðum m.a. með gerð áningarstaða

7.5 Almenningssamgöngur
Daglegar ferðir sérleyfishafa eru frá Snæfellsnesi til Borgarness og Reykjavíkur. Áfangastaður í Grundarfirði 
er í þéttbýlinu. 

MARKMIÐ
• Viðhalda og efla almenningssamgöngur á svæðinu

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Stytta ferðatíma

• Tengja áætlanir við önnur leiðarkerfi

7.6 Flug
Flugvöllur er í landi Akurtraða. Völlurinn er 799 m malarvöllur án ljósa. Ekkert áætlunarflug er til 
Grundarfjarðar og er völlurinn því einungis nýttur til einkaflugs. Aðalskipulagið gerir ráð fyrir að flugvöllurinn 
verði áfram á núverandi stað en ekki er gert ráð fyrir byggingum í tengslum við hann. Helgunarsvæði 
flugbrautarinnar sem nær 30 m frá miðlínu hennar er sýnt á uppdrætti en að auki gilda takmarkanir á hæð 
mannvirkja umhverfis völlinn sem hér segir:

• Við hliðar brautarinnar skal vera frítt svæði ofan við fláa sem er með
stigningu 1:5 frá ytri brún öryggissvæðis. Þegar fláinn hefur náð 45 m
hæð skal 2000 m svæði til viðbótar vera frítt ofan við 45 m hæð.

• Við báða enda brautarinnar skal vera frítt svæði / aðflugsflötur ofan við
fláa sem er með stigningu 1:20 frá ytri brún öryggissvæðis. Aðflugsflöturinn
nær 1600 m langt frá ytri brún öryggissvæðis og gleikkar um 10° til beggja hliða.

Hugsanleg mannvirki skulu staðsett til hliðar við brautina og ekki nær en 40 m frá öryggissvæði.

MARKMIÐ
• Stefnt verði að viðhaldi flugvallarins þannig að hann uppfylli öryggiskröfur fyrir einkaflug

• Miðað verði við að völlurinn nýtist áfram til einkaflugs 

• Skoðaðir verði möguleikar á frekari nýtingu vallarins
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8 Veitur og sorp

Í þessum hluta er fjallað um stöðu sorpmála í Grundarfirði. Einnig er fjallað um veitur þ.e. rafveitu, hitaveitu, 
neysluvatn og fráveitu og stefnu í þessum málaflokkum.

8.1 Sorp
Sorphirða á svæðinu er samkvæmt samþykkt nr. 462 (26. júní 2002) um sorphirðu í Grundarfirði. 
Heimilissorpi frá dreifbýlinu, sem nemur um 22 tonnum á ári, er safnað á tíu daga fresti. Sumarhúsaeigendur 
koma hins vegar sínu sorpi sjálfir í viðeigandi gáma og tunnur. Öllu sorpi frá Grundarfirði er ekið í Sorpurðun 
Vesturlands í Fíflholtum á Mýrum eða á tipp í landi Hrafnkelsstaða, spilliefnum er skilað til efnamóttöku 
Sorpu. Gámastöð til frekari flokkunar úrgangs er í þéttbýlinu á iðnaðarsvæði við Kverná. Sameiginleg 
svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2005-2020 hefur verið staðfest fyrir Suðurland, Suðvesturland 
og Vesturland.

8.1.1 Sorpförgunarsvæði
Grundarfjörður er aðili að Sorpurðun Vesturlands h.f. sem er með sameiginlegan sorpurðunarstað fyrir 
Vesturland í Fíflholtum á Mýrum og hefur starfsleyfi til 14. ágúst 2012. Grundarfjarðarbær er auk þess 
með starfsleyfi fyrir um 7500 m² tipp í landi Hrafnkelsstaða. Umhverfisstofnun hefur eftirlit með tippnum 
á tveggja ára fresti. Starfsleyfið, sem gildir til 1.desember 2012, gildir fyrir allt að 500 tonnum á ári. 
Tippurinn er bæði fyrir óvirkan úrgang (þar á meðal urðun), meðhöndlun garðaúrgangs auk þess að vera 
geymslusvæði fyrir brotajárn og timbur. Óvirkur úrgangur er úrgangur sem breytist ekki verulega líf-, efna- 
eða eðlisfræðilega, t.d. múrbrot, gler og uppmokstur. Það magn sem til fellur á ári í sveitarfélaginu og er 
geymt á Hrafnkelsstöðum er:

• Garðaúrgangur: 80 tonn á ári

• Múrbrot: 40 tonn á ári

• Timbur: 96 tonn á ári

• Brotajárn: 90 tonn á  ári

18 býli greiða sorpgjald, þar af eru 2 sem greiða tvöfalt gjald. Heildarfjöldi sorpgjalda er því 20. Auk þess 
eru 20 aðilar, bústaðaeigendur, sem greiða sorpurðunargjald.

Umhverfis svæðið á Hrafnkelsstöðum er svæði skilgreint sem opið svæði til sérstakra nota. Starfsleyfi 
tippsins á Hrafnkelsstöðum gildir eins og áður segir til 1.desember 2012. Skipulagið gerir ráð fyrir tippnum 
út starfsleyfistímabilið. Þegar meðhöndlun úrgangs lýkur skal svæðið fellt undir aðliggjandi svæði, þ.e. opið 
svæði til sérstakra nota. Hugað skal sérstaklega að frágangi svæðisins með tilliti til útivistarnota.

Geymsla brotajárns sem er að magni 1500 tonn á ári eða meira er tilkynningaskyld til Skipulagsstofnunar 
sem úrskurðar hvort þörf sé á umhverfismati.
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MARKMIÐ
• Draga úr myndun úrgangs 

• Auka endurnýtingu og endurvinnslu

• Tryggja að spilliefni berist ekki í umhverfið

• Að svæðið falli vel að útivistarsvæðum í Hrafnkelsstaðabotni

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Auðvelda og hvetja almenning og fyrirtæki til að taka þátt í því að minnka úrgang og draga úr 

streymi spilliefna út í umhverfið með aukinni fræðslu

• Bæta aðgengi að gámastöðvum og aðstöðu til flokkunar

• Leggja áherslu á jarðgerð lífræns úrgangs og auðvelda flokkun á honum

• Leggja áherslu á frágang svæðisins með tilliti til útivistarnota

8.2 Veitur
Vísað er til kafla 5.4, 6.1 og 6.1.2 um lágmarksfjarlægð framkvæmda frá veitulögnum. Ákvörðun 
byggingarbanns háspennulína fer fram skv. ÍST EN 50341-1:2001 og EN 50341-3-12:2001 og ákvarðast í 
hverju tilviki fyrir sig eftir kennistærðum línunnar. Gildir sú ákvörðun ef fjarlægð skal vera meiri en tilgreind 
er í ofangreindum köflum.

8.2.1 Rafveita
Aðveitustöð er í Grundarfirði og tengist hún 66 kV flutningslínu frá aðveitustöð við
Stykkishólm og er línan í eigu Landsnets hf. Þegar til endurnýjunar kemur er líklegt að línan verði endurnýjuð 
með háspennustreng sem lagður verði yfir Kolgrafarfjörð fyrir innan bæinn Kolgrafir. Varatenging er við 
aðveitustöð í Ólafsvík um 19 kV dreifilínu sem liggur fyrir Búlandshöfða og um Fróðaárhrepp. 800 kW 
vararafstöð er einnig til staðar og er henni komið fyrir í gámi vestan við aðveitustöðina. Í framtíðinni er gert 
ráð fyrir að leggja háspennustreng frá bænum Eiði í Eyrarsveit um brúna yfir Kolgrafarfjörð og tengja við 19 
kV dreifilínu sem kemur frá aðveitustöð við Stykkishólm rétt ofan við bæinn Kolgrafir. 
Flutningskerfi raforku með jarðstrengjum sem eru 10 km eða lengri og utan þéttbýlis sem og flutningur 
raforku með loftlínunum um verndarsvæði eru tilkynningaskyld til Skipulagsstofnunar sem úrskurðar hvort 
þörf sé á umhverfismati.

MARKMIÐ
• Íbúum verði tryggð örugg dreifing raforku 

• Sveitarfélagið leggi áherslu á endurnýjanlega orkugjafa

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Stefnt verði á að allar raflínur verði lagðar í jörðu

• Íbúum sveitarfélagsins verði tryggð örugg dreifing raforku með varastrengjum

• Kannaðir verði möguleikar á þátttöku í þróunvarverkefnum sem lúta að umhverfisvænum 
orkugjöfum

8.2.2 Hitaveita
Árið 2004 var boruð þar tilraunahola og í mars 2005 vinnsluhola. Vinnsluholan gefur um 75-78 gráðu heitt 
vatn, sem gætu gefið um 30 sekúndulítra við dælingu. Unnið er að rannsóknum á vatninu og efnainnihaldi 
þess en ekki er víst að hægt verði að nota það beint í hitaveitu. Vatnið er hins vegar hægt að nýta til 
varmaskipta, sjá nánar í kafla 6.4. 

Gert er ráð fyrir að heitavatnslögnin verði lögð meðfram brúnni yfir Kolgrafafjörð og áfram meðfram þjóðvegi 
inn í þéttbýli Grundarfjarðar. Lögnin sem er um 12 km löng verður innan helgunarsvæðis þjóðvegarins. 
Mögulegt er að reisa þurfi millidælustöð á leiðinni inn í Grundarfjörð þar sem landhæð aðveituæðar hækkar. 
Jafnframt er mögulegt að reisa þurfi miðlunargeymi á leið aðveituæðar.
Flutningskerfi fyrir heitt vatn sem er 10 km eða lengra er tilkynningaskylt til Skipulagsstofnunar sem 
úrskurðar hvort þörf sé á umhverfismati. 
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MARKMIÐ
• Allir íbúar sveitarfélagsins hafi aðgang að heitu vatni frá hitaveitu 

• Sveitarfélagið leggi áherslu á endurnýjanlega orkugjafa

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Haldið verði áfram rannsóknum á nýtingu jarðvarma

8.2.3 Neysluvatn
Í dreifbýlinu er engin vatnsveita á vegum bæjarfélagsins. Vatnsból er fyrir hvert býli. 
Vatnsréttindi í Grundarfirði eru í eigu Orkuveitu Reykjavíkur og mun hún sjá um rekstur vatnsveitna.
Nánar er fjallað um vatnsvernd og nýtingu vatns í kafla 4.3 Vatnsverndarsvæði.

MARKMIÐ
• Tryggja íbúum sveitarfélagsins gott neysluvatn

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Að gæði neysluvatns og framboð á því verði tryggt og eftirlit með

vatnsgæðum verði stöðugt sbr. kafla 4.3.

• Stefna að því að samfara grunnrannsóknum á náttúrufari og öðrum
aðstæðum í sveitarfélaginu verði gæði og aðgangur að neysluvatni kortlagður

8.2.4 Fráveitukerfi
Rotþrær eru nú komnar við flest sveitabýli og sumarbústaði. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands gerði athugun 
á stöðu rotþróa í dreifbýli Grundarfjarðar árið 2005 og birti niðurstöður í skýrslu dagsettri í janúar 2006. 
Könnunin sýnir að almennt er ástand rotþróa nokkuð gott. Stefnt er að því að Grundarfjarðarbær tæmi allar 
rotþrær í bæjarfélaginu og tekin verði upp gjaldskrá. Stefnt er að gerð þjónustusamnings við viðurkenndan 
aðila til að annast framkvæmdina. 

MARKMIÐ
• Rotþrær skulu vera við öll heimili og sumarbústaði.

Losun rotþrónna verði á vegum sveitarfélagsins

• Mengun á strandsvæðum verði innan marka sem skilgreind
eru í reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Koma upp rotþróm við alla sveitabæi og sumarbústaði

• Stuðla að því að allar reglur um vatnsvernd og fráveitumál séu virtar,
m.a. með því að auka þekkingu íbúa á þessum málaflokkum

• Vinna fræðslu- og kynningarefni um fráveitumál

8.2.5 Boðveita
Frá Helgafellssveit liggur ljósleiðari um Hraunsfjarðarbrú, gegnum þéttbýlið og þaðan um Búlandshöfða 
til Snæfellsbæjar. Ljósleiðarinn þverar Kolgrafafjörð milli Kolgrafa og Eiðis. Lega ljósleiðara er sýnd á 
uppdrætti.
Símalínur liggja um sveitina milli Berserkseyrar og Búlandshöfða, um Framsveitina að Hallbjarnareyri og 
um Útsveitina að Bergi. Á Eiði er mastur með neyðar- og öryggisfjarskiptasendi fyrir Tetra-kerfi og aðstaða 
fyrir GSM-sendi. Á Akurtröðum eru tvö möstur fyrir senda sjónvarps og síma.

MARKMIÐ
• Tryggja íbúum sveitarfélagsins öruggan aðgang að fjarskiptum

• Allir íbúar sveitarfélagsins geti tengst háhraðaneti

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Aðgangur verði tryggður með hringtengingu ljósleiðara um Snæfellsnesið
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9 Félags- og velferðarmál

Í þessum hluta er fjallað um óbyggð og opin svæði til sérstakra nota. Jafnframt er fjallað um fræðslu- 
menningar- og heilbrigðismál í dreifbýlinu.

9.1 Óbyggð svæði
Stór hluti sveitarfélagsins er óbyggður. Hluti þessa svæðis er opinn til almennrar útiveru en á hluta þess 
er umferð fólks takmörkuð vegna verndarsjónarmiða. Þar eru  svæði sem ekki verður byggt á m.a. vegna 
ofanflóðahættu, náttúruverndar- og vatnsverndarsjónarmiða. Nánar var fjallað um þessa þætti í kafla 4. 
Ekki er gert ráð fyrir mannvirkjagerð eða skógrækt á þessum svæðum enda eitt af markmiðum skipulagsins 
að óbrotið land verði áfram óbyggt.

9.2 Opin svæði til sérstakra nota

Auðkenni Svæði Stærð Notkun Annað

O1 Lárvaðall 25 ha Útivistarsvæði Skautasvell

O2 Setberg 1,5 ha Kirkjugarður 

O3 Suður-Bár 40 ha Golfvöllur 

O4 Eiði 17 ha Skógrækt Útivistarskógur

O5 Hrafnkelsstaðabotn 225 ha Útivistarsvæði Skotæfingasvæði,
    akstursbrautir o.fl.

9.2.1 Útivistarsvæði
Mikilvægt er að bjóða upp á fjölbreytt útivistarsvæði með góðri aðstöðu. Útivistarsvæðin nýtast 
heimamönnum, m.a. sem hluti af æskulýðs- og tómstundastarfi og þau nýtast einnig ferðamönnum. Þetta 
er ein af forsendunum fyrir því að samfélagið þróist á sjálfbæran hátt.

MARKMIÐ
• Réttur almennings að frjálsu aðgengi að náttúrunni

verði ekki skertur nema brýna nauðsyn beri til

• Útivistarsvæði verði skipulögð með það í huga að þau
skili félagslegum og náttúrulegum ávinningi

• Tekið verði tillit til útivistargildis svæða við ákvarðanir um landnýtingu
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LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Útivistarmöguleikar og svæði sem nýtist í ferðaþjónustu

verði hluti af markaðssetningu Snæfellsness alls

• Komið verði upp góðum bílastæðum og aðstöðu til áningar
fyrir göngufólk og aðra útivistariðkendur 

• Þess verði gætt að heildarásýnd viðkomandi svæðis haldist óskert

• Aðstaða til siglinga verði bætt í Kolgrafafirði 

• Kannaðir verði möguleikar til eflingar skíðaiðkunar og hentugu svæði til framtíðar

Fjörur og strandsvæði
Innan skipulagssvæðisins eru víða aðgengilegar fjörur sem nýtast til útivistar. Mikilvægt er að fjörum og 
strandsvæðum verði haldið óspilltum, ekki byggt nær sjó, ám og vötnum en 50m og aðgengi að þeim verði 
ekki hindrað sbr. kafla 4.15.2 í skipulagsreglugerð. Sjá kafla 4.2 og 5

Við Kirkjufellsfoss og Kirkjufell eru fjörur sem mikið eru sóttar af íbúum og ferðamönnum. Svæðið er innan 
fyrirhugaðs hverfisverndarsvæðis og er nánar fjallað um það í kafla 4.6.

Í Kolgrafafirði eru fjölbreyttar fjörur sem bjóða upp á spennandi útivistarsvæði. Markmið aðalskipulagsins 
sem sett eru fram í kafla 4. Verndun skulu höfð að leiðarljósi við uppbyggingu útivistarsvæða enda mikilvægt 
að spilla ekki lífríki svæðisins. Lagt er til að ástand lífríkis svæðisins verði vaktað. Komi í ljós að landnýting 
svæðisins hafi sannanleg neikvæð áhrif á lífríkið skal sveitarstjórn endurskoða skipulag þessa svæðis.

MARKMIÐ
• Fjörum og strandsvæðum verði ekki spillt

• Réttur almennings að frjálsu aðgengi að strandsvæðum verði virtur

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Bygging mannvirkja verði ekki með þeim hætti að þau spilli strandsvæðum

• Bygging mannvirkja verði ekki með þeim hætti að þau hindri aðgengi fólks að strandsvæðum

 Golfvöllur
Bárarvöllur, 9 holu golfvöllur er í landi Suður-Bár. Völlurinn er með góðu útsýni yfir Grundarfjörð. 
Framkvæmdir hófust við völlinn árið 1996 og er nú búið að byggja upp 3 flatir, 12 teiga, 10 sandgryfjur 
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og tvær vatnstorfærur. Þar er golfskáli í eigu Golfklúbbsins Vestarrs Grundarfirði sem var stofnaður 1995. 
Í dag eru um 70 félagar í klúbbnum og haldin eru 3-4 opin golfmót á sumrin.

Auk lítilsháttar stækkunar svæðisins til norðus með þjóðvegi er gert ráð fyrir um 14 ha stækkun vestan 
vegarins. Þar er einnig gert ráð fyrir byggingu þjónustuhúss.

Svæðið er undir svokölluðu Hrísfelli þar sem upplýsingar eru um að snjóflóð hafi fallið. Við afgreiðslu 
bygginga- og framkvæmdaleyfis eða deiliskipulags skal sveitarstjórn setja fyrirvara um gerð staðbundins 
hættumats sbr. kafla 4.1.1. 

Hesthús og skeiðvöllur
Innan marka þéttbýlisuppdráttar er hesthúsasvæði þar sem gert er ráð fyrir frekari uppbyggingu fyrir 
hestaíþróttir. 

Ísklifur
Ísklifur hefur verið stundað í einhverju mæli í Helgrindum. Þar er sísnævi og mikið hamrabelti sem nær 
upp í um 1000 m hæð. Engin skipulögð starfsemi er um ísklifur en svæðið býður upp á mikla möguleika 
til að laða að ísklifrara. Ísklifur fellur vel að hugmyndafræði sjálfbærrar ferðaþjónustu.
Í Helgrindum er gert ráð fyrir útivistarsvæði sem eingöngu er ætlað til ísklifurs eða annarra skyldra athafna 
sem ekki breyta ásýnd landsins. Ekki er gert ráð fyrir neinum byggingum eða aðstöðu á svæðinu en slíku 
má koma fyrir á landbúnaðarsvæði í nágrenninu eða innan þéttbýlisins. Svæðið er því sýnt sem óbyggt 
svæði á skipulagsuppdrætti.

Skotæfingasvæði
Skotveiðifélagið Skotgrund í Grundarfirði hefur til fjölda ára verið með æfingasvæði í Hrafnkelsstaðabotni 
í Kolgrafafirði. Ekki er gert ráð fyrir að færa svæðið þó það sé í mikilli nálægð við mikilvægt fuglalíf eins 
og fjallað er um í kafla 2.1.4. Ljóst er að staðsetningin getur haft slæm áhrif á lífríkið en ekki hefur náðst 
samstaða um aðra staðsetningu enda leggur skipulagið áherslu á að nýta þegar nýtt svæði í stað þess að 
brjóta nýtt land. Áhersla skal því lögð á að lágmarka neikvæð áhrif æfingasvæðisins á umhverfið og að 
sérstakt tillit verði tekið til fuglalífs á viðkvæmum tímabilum.
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Akstursíþróttir
Gert er ráð fyrir aðstöðu fyrir akstursíþróttir innan útivistarsvæðisins í landi Hrafnkelsstaða, m.a. akstursbraut 
fyrir mótorkrossíþróttir. Svæðið er í mikilli nálægð við mikilvægt fuglalíf eins og fjallað er um í kafla 2.1.4. 
Ljóst er að staðsetningin getur haft slæm áhrif á lífríkið en ekki hefur náðst samstaða um aðra staðsetningu 
enda leggur skipulagið áherslu á að nýta þegar nýtt svæði í stað þess að brjóta nýtt land. Áhersla skal því 
lögð á, í deiliskipulagi, að lágmarka neikvæð áhrif íþróttarinnar á umhverfið og að sérstakt tillit verði tekið 
til fuglalífs á viðkvæmum tímabilum. 

Varanlegar kappaksturs- og reynsluakstursbrautir fyrir vélknúin ökutæki eru tilkynningaskyldar til 
Skipulagsstofnunar sem úrskurðar hvort þörf sé á umhverfismati sbr. lið 11a í 2. viðauka laga um mat á 
umhverfisáhrifum.

Siglingar og veiði
Lítill hópur heimamanna stundar siglingar, einkum á kajökum og seglbrettum. Siglingar geta einnig verið 
hluti af afþreyingu fyrir ferðamenn. Innan sveitarfélagsins eru víða góðar aðstæður til siglinga en hafa þarf 
samráð og leyfi landeigenda til notkunar á eignum þeirra og athafna á landsvæðum í þeirra eigu.
Góðar landfræðilegar aðstæður eru fyrir siglingar í Kolgrafafirði þar sem mynni hans er nokkuð lokað. 
Samnýta mætti bryggju sem þar er fyrirhuguð vegna eldis til að bæta aðstöðu til siglinga. 
Aðstæður til siglinga eru einnig mjög hentugar í Lárvaðli og við Kirkjufellsfoss. Lárvaðall afmarkast af 
malarrifi en hefur einnig verið lokað með garði þannig að hann er nærri því að vera stöðuvatn. Vaðallinn er 
um 1,6 km² og allgrunnur þó mesta dýpi sé um 11 m og hentar svæðið því sérlega vel fyrir alla aldurshópa. 
Engin uppbygging vegna siglinga hefur átt sér stað á þessu svæði. 

Innri hluti Lárvaðals er skilgreindur sem útivistarsvæði, merkt O1. Á því svæði er heimilt að reisa minniháttar 
mannvirki vegna útivistariðkunar s.s. aðstöðu fyrir siglingar að sumri og skautaiðkun að vetri.

Silungsveiði er í vötnum í landi Suður-Bárar og í Lárvaðli og ágætis möguleikar eru til sjóstangaveiða frá 
Grundarfirði.

Áfram er gert ráð fyrir sjálbærri nýtingu í ám og vötnum undir stjórn landeigenda.
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Skíða- og skautasvæði
Vinsælt skautasvæði er í Lárvaðli. Við rétt veðurskilyrði myndast þar um 1 km² skautasvell. Vaðallinn er 
grunnur og svæðið því nokkuð öruggt. Aðgengi að svæðinu er gott frá þjóðvegi en engin skipulögð bílastæði 
eru fyrir hendi. Engin uppbygging vegna skautaiðkunar hefur átt sér stað á svæðinu. Innri hluti Lárvaðals 
er skilgreindur sem útivistarsvæði, merkt O1, sjá kafla að ofan; Siglingar og veiði.

Lítið skíðasvæði er innan skipulagssvæðis þéttbýlisins og góðir stækkunarmöguleikar eru þar. Ekkert stórt 
skíðasvæði er á norðanverðu Snæfellsnesi, öflugt skíðasvæði innan Grundarfjarðarbæjar myndi nýtast 
öllum íbúum á Norðanverðu Snæfellsnesi. Aðstæður hafa ekki verið kannaðar m.t.t. skíðasvæðis, þ.e. ekki 
eru fyrirliggjandi neinar tímasettar áætlanir eða athuganir á hvar besta svæðið til skíðaiðkunar er og því er 
engin afmörkun sýnd á uppdrætti. 

MARKMIÐ
• Góð aðstaða verði til skautaiðkunar í sveitarfélaginu

• Að skíðasvæði verði innan Grundarfjarðarbæjar

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Uppbygging á aðstöðu í tengslum við skautaiðkun 

• Staðsetning og uppbygging á nýju skíðasvæði ofan þéttbýlis verði könnuð

9.2.2 Tjald- og hjólhýsasvæði
Í samræmi við áherslur í sjálfbærri ferðaþjónustu er mikilvægt að góð gistiaðstaða sé fyrir ferðamenn á 
svæðinu. Ekki er gert ráð fyrir sérstökum svæðum fyrir tjald- og hjólhýsi en sbr. kafla 6.1 og 6.2 er möguleiki 
fyrir slíkt á skilgreindum landbúnaðarsvæðum. Mikilvægt er að tjaldsvæði sem og önnur ferðaþjónusta 
verði í takt við stefnu sveitarfélagsins um sjálfbæra þróun og vottun Green Globe 21 sem m.a. gerir ráð fyrir 
að sveitarfélagið verði í fararbroddi í umhverfisvænni ferðaþjónustu á Íslandi.

Einfalt tjaldsvæði rekið af landeigenda er á Setbergi. Þar er rennandi vatn og salernisaðstaða. Svæðið er 
innan landbúnaðarsvæðis og því ekki sýnt á uppdrætti.

Tjald- og hjólhýsasvæði sem hugsuð eru til lengri tíma og eru 10 ha eða stærri eru tilkynningaskyld til 
Skipulagsstofnunar sem úrskurðar hvort þörf sé á umhverfismati.

MARKMIÐ
• Gistiaðstaða verði sem fjölbreyttust og áhersla lögð á góða

umgengni og aðlögun að landi við uppbyggingu tjaldsvæða

9.2.3 Kirkjugarðar
Kirkjugarður er að Setbergi. Garðurinn er á 1,5 ha eignarlandi sem Grundarfjarðarbær keypti árið 2000. 
Sama ár var samþykkt um 2700 m² stækkun til 35 ára. Stækkunin rúmar 310 ný legstæði og er ekki gert 
ráð fyrir frekari stækkun á skipulagstímabilinu.

9.2.4 Trjárækt og skógrækt
Í lögum um náttúruvernd (nr. 44/1999) segir í 36. grein um ræktun:
,,Við túnrækt, skógrækt, uppgræðslu lands, skjólbeltagerð og aðra ræktun skal þess gætt að hún falli sem 
best að heildarsvipmóti lands og raski ekki náttúru- og menningarminjum.” Frekari ákvæði til verndar 
skv. 10. gr. reglugerðar nr. 583/2000 um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda er öll 
ræktun útlendra tegunda hér á landi óheimil á friðýstum svæðum, á jarðmyndunum og vistkerfum er njóta 
sérstakrar verndar og alls staðar ofan 500 metra hæðar yfir sjó.

Á 48. fundi bæjarstjórnar þann 9.9.2004 var samþykkt að hefja undirbúning að þátttöku í átaksverkefninu 
Vesturlandsskógar. Skilyrði fyrir þáttöku í Vesturlandsskógum er m.a. að svæðið sé á lögbýli.

Um 12 ha skógræktarsvæði er í landi Eiðis en plöntun hófst þar árið 1990. 
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Nýræktun skóga á 200 ha svæði eða stærra er tilkynningaskyld til Skipulagsstofnunar sem úrskurðar 
hvort þörf sé á umhverfismati. Í samræmi við verndarákæði náttúruverndarlaga, þjóðminjalaga og 
skipulagsáætlana eru eftirfarandi markmið sett. 

MARKMIÐ
• Skógrækt spilli ekki kennileitum í landslagi, jarðmyndunum og búsetuminjum 

• Þess verði gætt að planta ekki alveg niður undir vatnsbakka 

• Ekki verði plantað á svæðum sem njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. laga um náttúruvernd 
og þess gætt að ekki skapist hætta á þurrkun tjarna og annarra votlendissvæða

• Skógræktarsvæði verði ekki nær fornminjum og öðrum merkum minjum 20 metrar

• Að skóg- og trjáræktarsvæði stingi ekki í stúf við landslag og falli vel að heildarsvipmóti 
svæðisins

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Áætlanir um uppgræðslu lands og skógrækt taki mið af verndarákvæðum

í skipulagsáætlunum, s.s. vegna hverfisverndar, friðlýstra svæða og fornminja

• Að ræktunaráætlun liggi fyrir áður en ræktun hefst

• Að eldri skógræktarsvæði verði endurskoðuð með tilliti til ásýndar,
afmörkunar og aðlögunar að landslagi

• Að minnsta kosti 30 – 50 m svæði frá vatni og votlendi verði undanskilið skógrækt

9.2.5 Garðlönd
Garðlönd eru ekki rekin af sveitarfélaginu. Með aukinni meðvitund um hollustu matvæla má reikna 
með eftirspurn eftir garðlöndum fyrir vistvæna ræktun. Ekki er gert ráð fyrir sérstökum svæðum fyrir 
garðlönd en sbr. kafla 6.1 fellur starfsemin að markmiðum um fjölbreytta starfsemi innan skilgreindra 
landbúnaðarsvæða.

MARKMIÐ
• Garðlönd, þar sem áhersla verður á vistvæna ræktun,

standi íbúum Grundarfjarðar til boða

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Stuðlað verði að samvinnu sveitarfélags og landeigenda

í tengslum við garðlönd og ræktun 

9.3 Fræðslu-, menningar- og heilbrigðismál

9.3.1 Skólar
Í þéttbýlinu eru leik- og grunnskóli og haustið 2004 tók Fjölbrautaskóli Snæfellinga í Grundarfirði til 
starfa. Tónlistarskóli er auk þess í sveitarfélaginu. Skólaakstur er fyrir nemendur úr sveitinni í grunn- 
og framhaldsskóla. Almennt er gert ráð fyrir að akstur að skóla taki ekki lengri tíma en sem nemur 40 
mínútum til einnar klukkustundar. Nemendur af öllu Nesinu eru því innan þessara marka og jafnframt 
geta grundfirskir nemendur stundað það nám sem þeim stendur til boða í nágrannasveitarfélögum.

MARKMIÐ
• Stefnt verði að áframhaldandi uppbyggingu á aðstöðu til menntunar fyrir alla aldurshópa 

• Að aðstaða innan sveitarfélagsins verði nýtt eins og hægt er fyrir fundi, námskeið, ráðstefnur 
o.fl. og þannig tengd annarri atvinnustarfsemi á svæðinu

• Að öll aðstaða miðist við að auðvelda börnum og unglingum skólasókn, m.a. með 
áframhaldandi skólaakstri

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Kannaðir verði nýir möguleikar í skólastarfi, m.a. möguleikar á rekstri

waldorfskóla og skólabúðum í dreifbýlinu
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9.3.2 Menningarmál
Samkomuhús er staðsett í þéttbýlinu, við fjölsóttar samkomur innan sveitarfélagsins hefur sýnt sig að húsið 
er of lítið. Ekki er gert ráð fyrir sérstöku svæði fyrir samkomuhús eða skylda starfsemi innan dreifbýlishluta 
skipulagsins. Sbr. kafla 6.1 getur slíkt verið starfrækt á skilgreindum landbúnaðarsvæðum enda verði hún 
í tengslum við aðra starfsemi innan svæðisins.

MARKMIÐ
• Aðstaða til samkomuhalds innan sveitarfélagsins verði fullnægjandi

• Húsnæði fyrir fámennar og fjölmennar samkomur fyrir alla aldurshópa verði til staðar

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Könnuð verði þörf á byggingu nýs samkomuhúss. Könnuð verði staðsetning, stærð og 

samnýtingarmöguleikar þess í tengslum við aðrar stofnanir og starfsemi

• Möguleikar á notkun bygginga í dreifbýli verði kannaðar í þessu samhengi,
t.d. hlöður og skemmur

9.3.3 Félagsmál
Dvalarheimili fyrir 13 einstaklinga er í þéttbýlinu. Þar eru jafnframt 15 þjónustuíbúðir. Sbr. kafla 5 og 6.1 
er möguleiki á uppbyggingu íbúða td. fyrir eldri borgara og aðra sem þurfa á þjónustu að halda innan 
skilgreindra landbúnaðarsvæða.

MARKMIÐ
• Að fjölbreytt búsetutilboð fyrir aldraða, fatlaða og þá sem þurfa

á þjónustu að halda sé fyrir hendi 

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Áhugi verði kannaður fyrir uppbyggingu íbúða/þjónustuíbúða í dreifbýlinu

• Möguleikar verði á uppbyggingu fjölbreyttra íbúða á jörðum, m.a. klasabyggð
Á slíkum svæðum verði möguleikar á samnýtingu hluta húsnæðis og garð-/ ræktunarsvæðis

9.3.4 Heilbrigðismál
Heilsugæslustöð er í þéttbýli Grundarfjarðar. Sjúkrahús er í Stykkishólmi og fjórðungssjúkrahús á 
Akranesi. 
Sbr. kafla 6.1 er mögulegt að stunda fjölbreytta starfsemi innan skilgreindra landbúnaðarsvæða. Rekstur 
heilsuhælis eða heilsutengd ferðaþjónusta er dæmi um slíkt.

MARKMIÐ
• Góð heilbrigðisþjónusta í samvinnu við önnur sveitarfélög á Snæfellsnesi 

• Nýsköpun í heilsuvernd innan sveitarfélagsins verði efld

LEIÐIR AÐ MARKMIÐUM
• Stefnt verði að áframhaldandi uppbyggingu heilbrigðisþjónustu á Snæfellsnesi

í samvinnu við önnur sveitarfélög þar

• Áhugi verði kannaður fyrir uppbyggingu íbúða/þjónustuíbúða í dreifbýlinu

• Kannaður verði grundvöllur fyrir rekstri heilsuhælis þar sem nýting
á heitu vatni verði m.a. hafður í huga 
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Viðaukar

A. Viðauki. Veðurfar.

1. Mynd. Meðalvindhraði í Grundarfirði og Stykkishólmi árið 2004.

2. Mynd . Meðalhiti í Grundarfirði og Stykkishólmi árið 2004.
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3. Mynd. Meðalvindhraði mismunandi vindátta í Grundarfirði.
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