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Um svæðisskipulag fyrir Fljótsdalshérað.

Flm.: Sveinn Jónsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til Um að Skipulagsstjórn
ríkisins beiti sér fyrir að gert verði svæðisskipulag fyrir Fljótsdalshérað í samvinnu
við hlutaðeigandi sveitarstjórnir og aðra er málið varðar.

Skipulag þetta nái til helstu landnýtingarþátta (þátta landnotkunar) og land-
verndar og taki mið af æskilegri meðferð auðlinda, félagslegum viðhorfum og
áætlunum um atvinnuþróun á svæðinu.

Greinargerð.

Með tillögu þessari er verið að fara fram á það við ríkisstjórnina að hún hlutist
til um gerð svæðisskipulags fyrir Fljótsdalshérað.

Flutningsmanni er aðeins kunnugt um eitt svæðisskipulag af þessari gerð sem
unnið hefur verið hér á landi. Náði það til þriggja hreppa, þ. e. Selfosshrepps,
Ölfushrepps og Hveragerðishrepps. Sú vinna lofar góðu, en verkefninu var lokið
árið 1978.

Hér á landi skortir mikið á að unnið sé að kortlagningu, endurbættum landmæl-
ingum og skipulagið miðað við þarfir og þá möguleika sem nútímatækni leyfir. Vöntun
á slíkum gögnum og upplýsingum bitnar á margháttuðum rannsóknum, sem æskilegar
væru á náttúru landsins, skipulagsvinnu og f'ramkvæmdaundirhúningi. Mikilvægt er
að skipuleggja notkun lands og nýtingu auðlinda með heilbrigt umhverfi og þarfir
komandi kynslóða í huga. Ráðstöfun lands og náttúrugæða getur haft áhrif um



langa framtíð. Slíkar gjörðir þarf að byggja á staðgóðri og víðtækri þekkingu, sem
m. a. leiðir í ljós líkleg áhrif á náttúru, efnahagslíf og félagslegt og menningarlegt
umhverfi.

Mikið skortir á að þessara sjónarmiða sé gætt við skipulag og áætlanagerð hér-
lendis.

Samkvæmt gildandi lögum um skipulagsmál eru öll sveitarfélög skipulagsskyld.
og þegar sótt er um leyfi til byggingar á lögbýlum skal afstöðuuppdráttur fylgja
leyfisumsókn til byggingarnefndar. Slíkir uppdrættir verða best gerðir með aðstoð
orthophotographiskra korta, sem unnin eru eftir loftmyndum. Slík kort eru hér
engin fyrir hendi af umræddu svæði.

A Fljótsdalshéraði hefur byggð mjög eflst á undanförnum árum. Er það fyrst
og fremst að þakka vexti og viðgangi þéttbýlisins á Egilsstöðum og i Fellahreppi
við Lagarfljótsbrú. Einnig er öflugur vísir að þéttbýli á Hallormsstað i tengslum
við vaxandi skógrækt og grunnskóla. A Eiðum er einníg vísir að þéttbýli í tengsl-
um við grunnskóla og alþýðuskóla.

Vegna orðlagörar veðursældar og fjölbreyttrar náttúru á Héraði hefur ásókn
í sumarbústaðalönd mjög aukist og hafa þegar risið tvær þyrpingar slíkra bústaða og
að undirbúningi vegna tveggja annara er nú unnið. Að auki hafa svo einstakir bústaðir
risið víða um héraðið á undanförnum árum. Samræming og skipulagning þessara mála
hefur verið í lágmarki og nauðsynlegt að úr verði bætt.

A vegum SSA hefur undanfarin ár verið unnið að hagrænni áætlun fyrir allt
Austurland og nær sú áætlun fyrst og fremst til þéttbýlisstaðanna. Síðasti hluti
þessarar áætlunar er iðnþróunaráætlun.

Talið er nauðsynlegt að tengja þessar hagrænu áætlanir meira við landnýtingar-
áætlanir hinna einstöku sveitarfélaga með gerð svæðisskipulags fyrir fleiri sveitar-
félög, þar sem teknir yrðu inn þættir eins og landbúnaður, Sem tiltölulega lítið er
vikið að í Austurlandsáætlun, efnistaka, samgöngur, staðarval fyrir skógrækt,
staðarval fyrir iðnað, orlofsbústaðir. náttúruvernd, útivist o. fl.

Í 3. og 4. gr. skipulagslaga er nánar kveðið á um hvernig staðið skuli að gerð
svæðisskipulags.

Nú eru uppi áform um virkjun í Fljótsdal, og með bættum samgöngum vex
ferðamannastraumur með hverju ári. Þá hefur ásókn í lönd fyrir orlofsbústaði á
Héraði stóraukist.

A Reyðarfirði eru uppi hugmyndir um orkufrekan iðnað.
Þessir þættir hafa veruleg áhrif á byggðaþróun á stóru svæði.
Eins og áður er sagt, er lítið komið inn á landbúnaðarmál í Austurlandsáætlun

og talið er mjög brýnt að hafinn verði undirbúningur að svæðisskipulagi fyrir
hreppana á Héraði, en þá vinnu væri jafnframt hægt að tengja gerð iðnþróunar-
áætlunar og þá ef til vill sérstaklega með tilliti til samgangna og staðarvals fyrir
iðnað af ýmsum greinum.

Undirbúningur væri fyrst og fremst fólginn í skipun samvinnunefndar samkv.
skipulagslögum, gagnasöfnun og kortagerð. Skipulagsstjóri ríkisins hefur þegar
hafið viðræður við Landmælingar Íslands um gerð orthophotografiskra korta fyrir
þéUbýlisstaðina á Austurlandi í 1 :10 000, en þannig kort, sem eru i senn loftmynd og
hæðarlínukort, mundu létta mjög gerð landnýtingaráætlana.

Hérað þyrfti að kortleggja á sama hátt Í mælikvarða 1 :20000.
Kostnaðaráætlun samkv. verðlagi síðasta ársfjórðungs 1979:

Hlutur sveitarfélaganna 10 á Héraði .
Hlutur Skipulags ríkisins .

10000 þús. kr.
15000 þús. kr.

25000 þús. kr.

7 500 þús. kr.
17500 þús. kr.

Kortagerð .
Skipulagsvinna .



Á fót hefur verið komið á vegum SSA Skipulagsstofnun Austurlands. Æskilegt
er að verkefni þetta verði unnið á vegum stofnunarinnar í náinni samvinnu við
Skipulag ríkisins og samvinnunefnd þá, sem ráðherra mundi láta skipa til að vinna
að undirbúningi málsins.


