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Samþykktir og gögn
Gögn
Aðalskipulag Sveitarfélagsins Garðs 2013-2030 samanstendur af:
►

Greinargerð Aðalskipulags Sveitarfélagsins Garðs, dags. janúar 2015

►

Þéttbýlisuppdrætti, mkv. 5.000, dags. janúar 2015

►

Sveitarfélagsuppdrætti, mkv. 15.000, dags. janúar 2015

►

Umhverfisskýrslu, dags. nóvember 2014.

Samþykktir
Aðalskipulag Sveitarfélagsins Garðs 2013-2030 sem hefur fengið meðferð
skv. 30., 31. og 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í bæjarstjórn
þann ___________________________________________________

________________________________________________________

Breyting eftir auglýsingu:
>

Íbúðarsvæði Í11 er minnkað, úr 15 ha í 2 ha. Breyting nær til
þéttbýlisuppdráttar og greinargerðar.

>

Atvinnusvæðin VÞ 2, VÞ 3, AT 9, AT 10, AT 11 og AT 12 eru felld út.
Heildarstærð svæða fyrir verslun og þjónustu minnkar úr 52 ha í 26 ha.
Heildarstjærð athafnasvæða er minnkað úr 142 ha í 99 ha. Breyting nær
til sveitarfélagsuppdráttar og greinargerðar.

>

Afmarkað iðnaðarsvæði, I 4, við Iðngarða. Um er að ræða leiðréttingu,
þar sem stefnan er að tryggja áframhaldandi atvinnustarfsemi. Breyting
nær til þéttbýlisuppdráttar og greinargerðar.

>

Sett eru markmið um fráveitu og vatnsvernd í sveitarfélaginu. Breyting
nær til greinargerðar.

>

Ýmsar leiðréttingar.

Aðalskipulag Sveitarfélagsins Garðs 2013-2030 var staðfest af
Skipulagsstofnun þann______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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1

Formáli

Aðalskipulagsgerð er vettvangur stefnumótunar sveitarstjórnar í samráði við
íbúa, að teknu tilliti til heildarhagsmuna, um viðfangsefni sem snerta þróun
sveitarfélagsins til lengri tíma. Aðalskipulagið felur í sér skýra sýn og skýra
ákvörðun um hvert sveitarfélagið vill stefna og hvernig settum markmiðum
verður náð, á markvissan hátt.
Á undanförnum árum hafa orðið verulegar breytingar á landnotkun á
Suðurnesjum og nýjar aðalskipulagsáætlanir hafa tekið gildi í öllum
nágrannasveitarfélögum Sveitarfélagsins Garðs. Þá hefur Svæðisskipulag
Suðurnesja 2008-2024 verið staðfest og unnið er að endurskoðun
aðalskipulags Keflavíkurflugvallar. Ein af megin forsendum þessara
skipulagsáætlana er samvinna og framtíðarsýn um atvinnumál, nýtingu
auðlinda, afmörkun byggingarsvæða og samvinna um samfélagsþjónustu.

2

Stýrihópur skipulagsvinnu

Stýrihópur var skipaður um aðalskipulagsvinnu, sem hefur umsjón með
skipulagsgerðinni og unnið með ráðgjöfum við mótun tillögunnar. Í hópnum
sitja:
►

Magnús Stefánsson, formaður

►

Einar Jón Pálsson, varaformaður

►

Bjarki Ásgeirsson

►

Björn Vilhelmsson

►

Davíð Ásgeirsson

►

Pálmi Guðmundsson.

Auk þess situr skipulagsfulltrúinn, Jón B. Einarsson, fundi stýrihópsins.

Með hliðsjón af ofangreindum skipulagsáætlunum og vilja sveitarstjórnar
Sveitarfélagsins Garðs til að móta framtíðarsýn fyrir landnotkun hefur
sveitarfélagið ákveðið að hefja vinnu við endurskoðun aðalskipulagsins.
Í vinnu við aðalskipulagið eru settar fram forsendur, leiðarljós, ráðandi
sjónarmið og skipulagsáherslur, ásamt stefnu um framtíðaruppbyggingu í
sveitarfélaginu og áherslur um að viðhalda sérkennum þess. Kappkostað
verður að aðalskipulagið feli í sér skýr leiðarljós og markmið, en rúmi
breytilega útfærslumöguleika á leiðum að viðkomandi markmiðum.
Endurskoðun Aðalskipulags Sveitarfélagsins Garðs 2013 – 2030 verður
stefnumarkandi heildarsýn um þróun sveitarfélagsins til næstu 17 ára.
Skipulaginu er ætlað að stuðla að hagkvæmri og skynsamlegri nýtingu lands,
móta stefnu um þróun byggðar og landnotkunar og leggja mat á helstu áhrif
skipulags á umhverfið og samfélag.
Með staðfestingu á Aðalskipulagi Garðs 2013-2030 fellur úr gildi
Aðalskipulag Garðs 1998-2018.
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3

►

Minjastofnun Íslands

►

Keflavíkurflugvöllur (ISAVIA)

Samráð og kynningar fyrir almenning, íbúa og helstu umsagnaraðila eru í
samræmi við skipulagslög nr. 123/2010.

►

Flugmálastjórn

►

Landhelgisgæsla Íslands

Öll skipulagsgögn, þ.e. (1) lýsing skipulagsverkefnis, (2) drög að
aðalskipulagi og umhverfisskýrslu og (3) tillaga að aðalskipulagi og
umhverfisskýrsla hafa verið aðgengileg á heimasíðu Sveitarfélagsins Garðs
www.svgardur.is.

3.4

3.1

Skipulagsferlið og samráð
Íbúar

Efnt var til sérstaks samráðs við börn, eldri borgara og atvinnurekendur í
sveitarfélaginu um þá framtíðarsýn sem þau hafa á samfélagið sitt.
3.2

Kynningar

Skipulagslýsing var kynnt íbúum á borgarafundi í júní 2013 að lokinni
umfjöllun skipulagsnefndar og bæjarstjórnar. Drög að skipulagstillögu voru
kynnt á opnum borgarafundi í mars 2014 að lokinni umfjöllun
skipulagsnefndar. Tillagan að aðalskipulagi var auglýst og aðgengileg á
heimasíðu sveitarfélagsins, bæjarskrifstofum Garðs og hjá Skipulagsstofnun.
Stýrihópur skipulagsins hefur við vinnu skipulagsins einnig leitað til ýmissa
aðila og kynnt þeim viðfangsefni skipulagsins.
3.3

Umsagnaraðilar

Sérstaklega var óskað eftir umsögnum eftirtalinna aðila:

Hagsmunaaðilar

Leitað var eftir ábendingum eftirtalinna aðila á skipulagsgögnum:
►

Svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja

►

Kadeco: Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar

►

Landvernd

►

Náttúruverndarsamtök Íslands

►

Fuglavernd Íslands

3.5

Umsagnir og athugasemdir

Alls sendu 12 aðilar inn umsögn eða athugasemd við drög að
aðalskipulagstillögu. Stýrihópur skipulagsvinnu hefur tekið tillit til þeirra flestra
og hefur skipulagstillagan verið uppfærð í samræmi við það. Helstu atriðin
sem gerð var athugasemd við eru:
►

Stærð og staðsetning atvinnusvæða: Á suðurhluta og nýtt verslunar- og
þjónustusvæði á Garðskaga

►

Stærð íbúðarsvæða

►

Lega göngustíga

►

Skipulagsstofnun

►

Afmörkun grænna svæða í þéttbýlinu

►

Umhverfisstofnun

►

Vatnsvernd nærri Árnarétt og Skálareyki

►

Reykjanesbær

►

Sandgerðisbær

►

Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja

►

Vegagerðin / Siglingastofnun

Alls bárust 13 umsagnir og athugsemdir við auglýsta skipulagstillögu. Þar af
gerðu 6 engar athugasemdir, en aðrir með minni háttar ábendingar sem
brugðist var við s.s. að bæta við vatnslögn, raflínu og iðnaðarsvæði sem voru
þegar á skipulagi og bæta við skilmálum vegna skógræktar.

►

Landsnet

►

Ríkislögreglustjórinn Almannavarnadeild

►

Veðurstofa Íslands

Eftir afgreiðslu Skipulagsstofnunar var ákveðið að áfangaskipta frekar
uppbyggingu atvinnu og íbúða í samræmi við líklega þróun. Skilgreind voru
framtíðaruppbyggingarsvæði, sem munu koma síðar inn á skipulag. Eftir
ábendingu var ákveðið að heimila áfram iðnaðarstarfsemi við Iðngarða.
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Staðurinn býr yfir víðáttu og sýn til ystu sjónarrandar úti á hafi og glæsilega
fjallasýn. Landið stendur fyrir opnu hafi og gætir bæði ágangs sjávar og vinda
um allt landið.
Sterkur þéttbýliskjarni einkennir sveitarfélagið ásamt dreifðari byggð út á
Garðskaga. Þá nýtur Garður nábýlisins við nágrannasveitarfélög og
alþjóðaflugvöllinn í þjónustu og atvinnu. Samgöngubætur á liðnum árum hafa
gert höfuðborgarsvæðið aðgengilegra en áður og sækja Garðbúar þjónustu
og afþreyingu í ríkari mæli þangað og í nágrannasveitarfélögin.
Atvinnusókn íbúa er mikil utan sveitarfélagsins. Greina þarf betur stærstu
vinnustaði og atvinnuvegi svæðisins og rýna í áhrif breytinga þar á, til
framtíðar.

Forsendur

5.1

Byggðaþróun

Íbúafjöldi Sveitarfélagsins Garðs var 1.429 manns í upphafi árs 2013. Flestir
hafa búið í Garði árið 2009 þegar 1.550 manns bjuggu í sveitarfélaginu
(mynd 1). Frá árinu 1998 hefur íbúum fjölgað að meðaltali um 1,5% á ári.
Fólksfjölgun á Íslandi hefur á sama tímabili verið að meðaltali tæp 1,1% á ári.
Undanfarin fjögur ár hefur íbúum í Garði fækkað.
Þróun mannfjölda í Garði
1.800
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1.400
1.200
1.000
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400

Þjóðvegur, Garðsskagavegur, liggur meðfram strandlengjunni frá
Rósaselstorgi þar sem koma saman Reykjanesbraut, Sandgerðisvegur og
aðkomuleið að flugstöð Keflavíkurflugvallar. Garðsskagavegur tengir
jafnframt saman Sandgerði og Garð að norðanverðu um Sandgerðisveg.
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Mynd 1
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Breytingar milli ára

Sveitarfélagið Garður nær frá Rafnkelsstaðabergi að innanverðu og út á
Skagatá þar sem gamli vitinn stendur. Til vesturs og suðurs snerta
sveitarfélagsmörkin Sandgerðisbæ og Keflavíkurflugvöll og til suðurs og
austurs, Reykjanesbæ. Í daglegu tali er Garði skipt í Inn- og Út-Garð en milli
þeirra er Gerðahverfið. Þar er allstór þéttbýliskjarni er tók að myndast
2
skömmu eftir aldamótin 1900. Sveitarfélagið er 21 km að flatarmáli og
einkennist af grónu landi á láglendi.

5
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Staðhættir

Íbúafjöldi

4

Þróun íbúafjöldans (v ás) og breytingar á íbúafjölda milli ára (h ás). Lóðrétt
lína er dregin um árið 1998 sem var upphafsár gildandi aðalskipulags. Heimild:
Hagstofa Íslands

Sveitarfélagið lítur til mannfjöldaspár Hagstofunnar og m.t.t. þess gætu íbúar
sveitarfélagsins orðið á bilinu 1.600-1.700 á árinu 2030 eftir því hvort miðað
er við há-, lág-, eða miðspá (mynd 2). Ekki er hægt að ganga út frá að
mannfjöldaþróun á landinu öllu og í sveitarfélaginu haldist í hendur. Aðrir
þættir sem hafa áhrif á flutningsjöfnuð og fæðingar munu þar ráða meiru.
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Áhrif atvinnuframboðs munu sér í lagi hafa mikil áhrif á flutningsjöfnuð.
Vænta má sveiflna í breytingum á mannfjölda sem eru hlutfallslega miklar
miðað við íbúafjölda.
Óvissan getur því verið talsverð um íbúaþróun og tengist fyrst og fremst
atvinnuuppbyggingu í tengslum við álver í Helguvík og á Ásbrú norður.
Sveitarfélagið hefur það að markmiði að fjölga íbúum á skipulagstímabilinu,
en það kemur væntanlega til með að haldast í hendur við uppbyggingu
ofangreindra atvinnusvæða. Aðalskipulagið gerir ráð fyrir að sveitarfélagið
geti tekist á við fjölgun íbúa um 600 manns og fleiri ef með þarf í nýju
húsnæði.

Aldurs- og kynjasamsetning íbúafjöldans í Garði er í góðu samræmi við
aldursdreifingu mannfjöldans á Íslandi. Heldur hefur körlum fjölgað
undanfarin ár en það má helst rekja til mikillar fjölgunar drengja. Ástæða gæti
verið til að kanna betur orsakir þess að heldur færri konur á þrítugsaldri búa í
sveitarfélaginu en vænta mætti af landsmeðaltali.
Aldurssamsetning 2012
100 ára og eldri

Garður Konur

90-99 ára

Garður Karlar

80-89 ára

Ísland Konur

70-79 ára

Ísland Karlar

Fólksfjölgun á Íslandi og mannfjöldaspá

3

60-69 ára
Raun

50-59 ára

Lágspá

2

40-49 ára

Miðspá

30-39 ára

[%] á ári

Háspá

20-29 ára
10-19 ára

1

0-9 ára
-10,0% -8,0%

0

Mynd 3

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

Aldurssamsetning íbúa í Garði samanborið við aldurssamsetningu allra
Íslendinga. Heimild: Hagstofa Íslands

-1
Mynd 2

Árleg íbúafjölgun á Íslandi frá 1998 og mannfjöldaspá Hagstofu Íslands til
2030. Heimild: Hagstofa Íslands
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5.2

Atvinnumál

Atvinnulíf í sveitarfélaginu er samofið atvinnulífi næstu nágranna í
Reykjanesbæ og Sandgerðisbæ. Megin atvinnugreinar eru fiskvinnsla,
opinber þjónusta, samgöngur og flutningar, léttur iðnaður og ýmis þjónusta.
5.3

Íbúðarhúsnæði og lóðir

Í sveitarfélaginu eru vel á sjötta hundrað íbúðir og skipulögð hafa verið svæði
fyrir minnst 200 íbúðir til viðbótar. Auðveldlega má auka við þann fjölda um
annað eins eftir þörfum. Húsnæði var mikið til byggt á 8. áratugnum og fyrsta
áratug nýrrar aldar. Húsnæðisstofninn er því fremur ungur. Áhersla hefur
verið á sérbýlishús í sveitarfélaginu og mun það verða svo áfram.
5.4

Viðfangsefni og áherslur

Áherslur aðalskipulagsvinnunnar verða þær að skapa lífsgæði fyrir íbúa
Garðs með þróun atvinnutækifæra, nauðsynlegri þjónustu fyrir alla
aldurshópa, tækifærum til búsetu í sérbýli og litlu fjölbýli og nálægð við
náttúru.
Skipulagsvinnan fylgir þeirri stefnumörkun sem fram kemur í Svæðisskipulagi
Suðurnesja 2008 - 2024. Þar er lögð áhersla á samvinnu
nágrannasveitarfélaga, s.s. vegna uppbyggingar atvinnusvæða norðan
Keflavíkurflugvallar, verndun strandlengju á Suðurnesjum og samnýtingu
þjónustu. Í endurskoðun aðalskipulagsins verður fram haldið vinnu á þessum
grunni með áherslu á að útfæra þessa stefnumörkun með hagsmuni
Sveitarfélagsins Garðs að leiðarljósi.

og framtíðarbyggðar, ásamt þróun samgöngu- og þjónustukerfa.
Umhverfismál, með áherslu á landslag, ásýnd, hverfisvernd, náttúru og
menningarminjar og samfélagsmál, með áherslu á bætta lýðheilsu, öryggi og
lífsgæði bæjarbúa, munu skipa ríkan sess í aðalskipulagsvinnunni. Helstu
málaflokkar skipulagsvinnu verða:
(1) Auðlindir
(2) Atvinna
(3) Byggð
(4) Samgöngur og veitur
(5) Samfélag.
Vinna við þessa málaflokka byggir m.a. á spám um íbúaþróun í
sveitarfélaginu, möguleikum til atvinnuuppbyggingar í sveitarfélaginu í
samstarfi við aðliggjandi sveitarfélög og Keflavíkurflugvöll, framtíðarsýn íbúa
og fyrirtækja í sveitarfélaginu og stefnumörkun annarra áætlana.
Áhersla aðalskipulagsvinnu verður á þá fyrirhuguðu uppbyggingu sem mun
eiga sér stað innan sveitarfélagsins og eru þá sérstaklega tilgreind ný
atvinnusvæði, afmörkun og þróun þéttbýlisins, nýting lands í nágrenni
flugvallar og aðkoma í sveitarfélagið úr suðri. Áhersla verður jafnframt á
búsetulandslag og náttúru, sem eru mikilvægur hluti af lífsgæðum í
sveitarfélaginu.

Skipulagsvinnan hefur tekið mið af aðalskipulagsáætlunum aðliggjandi
sveitarfélaga og Keflavíkurflugvallar, sérstaklega hvað varðar landnotkun á
sveitarfélagsmörkum, samgöngum og innviðum. Auk þess verður í
skipulaginu útfærð stefnumörkun ýmissa áætlana ríkisins, sem eiga við um
Sveitarfélagið Garð.
5.5

Helstu viðfangsefni

Meginviðfangsefni endurskoðunar aðalskipulagsins felast í aukinni
atvinnusköpun, m.a. á nýjum atvinnusvæðum í suðurhluta sveitarfélagsins og
atvinnumöguleikum í tengslum við ferðamennsku, þróun núverandi byggðar
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6
6.1

Auðlindir
Leiðarljós

Sveitarfélagið býr að nálægð við hafið og er víðsýnt til allra átta. Skipulagið á
að veita íbúum tækifæri til að njóta og nýta þau náttúrulegu gæði sem felast í
sérstæðum birtuskilyrðum og víðáttu. Unnið verði markvisst að því að auka
umhverfisgæði í sveitarfélaginu og stuðla þannig að vistvænni ímynd þess.
6.2

Forsendur

Gróðurfar í sveitarfélaginu samanstendur af mólendi, graslendi og ræktuðu
landi. Útsýnið frá Garðskaga er einstakt og fuglalífið sérstaklega fjölbreytt.
Fjörurnar í Garði ásamt síkjunum þremur: Útskálasíki, Miðhúsasíki og
Gerðasíki, laða að sér fjölbreytt fuglalíf á öllum árstímum.

Náttúruminjaskrá
Í sveitarfélaginu er eitt skilgreint svæði á náttúruminjaskrá, nr. 108 Fjörur og
tjarnir á Rosmhvalanesi (Umhverfisstofnun, 2013). Svæðið nær bæði til
Garðs og Sandgerðisbæjar. Svæðið er sýnt á þéttbýlisuppdrætti, þar sem
sveitarfélagið hefur tekið ákvörðun um að hverfisvernda það vegna
mikilvægis þess sem vistkerfis og fyrir lífsgæði íbúa sveitarfélagsins.
Svæði sem njóta sérstakrar verndar
Samkvæmt 37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd njóta ákveðnar
jarðmyndanir og vistkerfi sérstakrar verndar. Eiga 3 töluliðir greinarinnar við í
sveitarfélaginu og eru þeir:
b.

Tjarnir í sveitarfélaginu, sem falla undir þessa vernd, eru innan
þéttbýlisins og falla undir afmörkun svæðis á náttúruminjaskrá.

Landnotkunarflokkar fyrir auðlindir eru:
►

Náttúruverndarsvæði (ÖN)

►

Hverfisverndarsvæði náttúru (HV)

►

Vatnsverndarsvæði (VV)

►

Efnistöku- og efnislosun (E)

►

Opin svæði (OS) og óbyggð svæði (ÓB)

►

Skógræktar- og landgræðslusvæði (SL)

6.3

Náttúruverndarsvæði

Undir náttúruverndarsvæði falla friðlýst svæði, svæði og náttúrumyndanir
sem eru á náttúruminjaskrá og afmörkuð svæði á landi og sjó sem njóta
verndar samkvæmt öðrum lögum vegna náttúru eða landslags. Engin friðlýst
svæði eru í sveitarfélaginu og því eru náttúruverndarsvæðin í sveitarfélaginu
svæði á náttúruminjaskrá og svæði sem njót sérstakrar verndar skv.
náttúruverndarlögum nr. 44/1999.
Skilgreining annarrar náttúruverndar í skipulagsreglugerð:

2

stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m að stærð eða stærri.

c.

mýrar og flóar, 3 hektarar að stærð eða stærri.

e.

sjávarfitjar og leirur.
Sjávarfitjar og leirur eru á nokkrum stöðum í sveitarfélaginu við
strandlengjuna.

Ofangreind svæði eru mikilvæg fyrir lífríki í sveitarfélaginu og sérstaklega
fuglalíf. Þessi svæði falla í dag unir svæði á náttúruminjaskrá eða þau eru
afmörkuð sem hverfisverndarsvæði. Tilgangur þess er að gera verndun
þessara svæða sýnilegri.
Nr.

Lýsing

ÖN1

Fjörur og sjávarfitjar frá Stafnesi að Rafnkelsstaðabergi, m.a.
Sandgerðistjörn, Gerðasíki, Miðhúsasíki og Útskálasíki. Fjölbreyttur
strandgróður og ýmsar fjörugerðir. Lífauðugar sjávartjarnir og mikið
fuglalíf. Svæði nr. 108 á náttúruminjaskrá. Stærð 399 ha í Garði og
Sandgerði.

Svæði svo sem jarðmyndanir og vistkerfi sem njóta sérstakrar verndar
samkvæmt lögum um náttúruvernd. Jafnframt svæði sem skilgreind eru í
verndarflokki í verndar- og orkunýtingaráætlun.
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Skilmálar vegna náttúruverndarsvæða
►

Samkvæmt 38. gr. laga um náttúruvernd nr. 44/1999 skal leita umsagnar
og tilkynna Umhverfisstofnun um framkvæmdir þar sem hætta er á að
spillt verði svæðum á náttúruminjaskrá.

►

Forðast skal röskun svæða sem njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr.
náttúruverndarlaga eins og kostur er.

Utan marka svæðis á náttúruminjaskrár í þéttbýlinu eru opin svæði, sem
jafnframt móta ákveðið svæði (e. buffer) fyrir náttúruverndarsvæðin. Þessi
opnu svæði eru hverfisvernduð, og falla að mestu undir hverfisvernd
byggðamynsturs, sjá kafla 8. Því er ekki talið nauðsynlegt að skilgreina
frekari verndun fyrir þessi svæði.
Skilmálar á hverfisverndarsvæðum
►

6.4

Hverfisvernd náttúru (HV)

Skilgreining hverfisverndar í skipulagsreglugerð:
Svæði þar sem sveitarstjórn hefur sett ákvæði um hverfisvernd til að vernda
sérkenni eldri byggðar eða annarra menningarsögulegra minja,
náttúruminjar, landslag eða gróður vegna sögulegs, náttúrulegs eða
menningarlegs gildis, án þess að um friðun sé að ræða samkvæmt öðrum
lögum.
Í sveitarfélaginu er um 10,3 km löng strandlengja. Stór hluti hennar er án
mannvirkja, en mikið er af ýmsum minjum sem tengjast atvinnuháttum fyrri
tíma. Fjörur koma að notum á margan hátt, beint eða óbeint. Þær gegna
mikilvægu hlutverki í vistkerfi sjávar og lands. Fjörur eru á margan hátt
hentugar sem útivistarsvæði. Lífríkið í fjörunni leggst ekki í dá að vetrinum að
sama skapi og gerist uppi á landi, og jafnvel um hávetrartímann er mikið um
að vera þar (Agnar Ingólfsson, 1985). Fjörur í sveitarfélaginu eru lífauðugar.
Hverfisvernd strandlengjunnar er í samræmi við stefnu Svæðisskipulags
Suðurnesja 2008-2024. Auk lífríkis og útivistar eru við strandlengjuna ýmsar
menningarminjar.
Nr.

Lýsing

HV1

Strandlengjan í sveitarfélaginu, frá Garðhúsavík að Selsvík. Um 10,2 km
löng. Hverfisverndun vegna lífríkis og útivistar. Afmarkað er um 180 m
breitt svæði um strandlengjuna sem nýtur verndar,þ.á.m. Síkin;
Útskálasíki, Miðhúsasíki og Gerðasíki.

6.5

Ef ráðast á í framkvæmdir á hverfisverndaðri strandlengju skulu þær
deiliskipulagðar og kynntar fyrir sveitarfélögum á Suðurnesjum. Taka þarf
tillit til þeirra nota sem strandlengjan hefur á viðkomandi stað s.s.
vistkerfi, útivist og minjar.
Vatnsverndarsvæði

Sveitarfélagið fær neysluvatn úr sameiginlegu vatnstökusvæði í Lágum í
Grindavík. Vatnsból Reykjanesbæjar, Grindavíkurbæjar, Sandgerðisbæjar,
Garðs og Keflavíkurflugvallar er í Lágum. Hluti neysluvatns í Garði kemur úr
holu við Skálareyki og holu nærri Árnarétt á Miðnesheiði. Í samræmi við
stefnu Svæðisskipulags Suðurnesja er afmörkun vatnsverndarsvæðisins
minnkað verulega í Aðalskipulagi Garðs 2013-2030. Þá er afmarkað
vatnsverndarsvæði vegna ferskvatnsholu við Skálareyki, en engin vernd var
skilgreind þar áður. Það er hins vegar framtíðarstefna sveitarfélagsins að allt
neysluvatn komi frá Lágum og að vatnsbólið nærri Árnarétt og Skálareyki
verði fellt út með tímanum (sjá þemakort um takmarkanir, bls. 43). Í samræmi
við ábendingar Heilbrigðiseftirlitsins um að erfitt sé að uppfylla kröfur um
gæði neysluvatns við Skálareyki verður stefnt að því að fella út
vatnsverndarsvæði við Skálareyki á fyrri hluta skipulagstímabilsins.
Samkvæmt skýrslu ÍSOR (2009) um vatnverndarsvæði á Suðurnesjum er
ferskvatnslagið í sveitarfélaginu talið vera 40-50 m þykkt. Aðal
vatnsinnstreymið í borholurnar er úr kargalagi milli tveggja grágrýtislaga.
Grunnar neysluvatnsholur eru fjölmargar í Garðinum. Þær elstu eru frá
stríðsárunum en alls er vitað um 30-40 holur innan marka sveitarfélagsins.
Flestar eru þær aflagðar sem vatnsból og margar þeirra ónýtar eða horfnar.
Vatnsbólið nærri Árnarétt dregur til sín vatn út grágrýtislögum Miðnesheiðar.
Vatnið flæðir að úr norðri og vestri. Grágrýtið er mun þéttara en hraunin og
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sprungusvæðin sem önnur vatnsból á utanverðum Reykjanesskaga fá vatn
sitt úr.
Skilmálar á vatnsverndarsvæði
Vatnsverndarsvæðið nærri Árnarétt er skilgreint sem grannsvæði (ÍSOR,
2009) og sama skilgreining er notuð fyrir ferskvatnsholu við Skálareyki.
►

6.6

Grannsvæði. Á þessu svæði skal banna notkun á hættulegum efnum og
birgðageymslu slíkra efna. Hér er m.a. átt við olíu, bensín og skyld efni,
salt, eiturefni til útrýmingar á skordýrum eða gróðri og önnur efni sem
mengað geta grunnvatn, auk efna sem sérstaklega eru tilgreind í
reglugerð um neysluvatn (nr. 536/2001). Ekki skal leyfa nýjar byggingar,
sumarbústaði eða þess háttar á svæðinu. Vegalagnir, áburðarnotkun og
önnur starfsemi innan svæðisins skal vera undir ströngu eftirliti.

Efnistöku- og efnislosunarsvæði (E)

um uppbyggingu eftir í sveitarfélaginu og því býður sveitarfélagið upp á
þessa losunarstaði um leið og unnið er að frágangi þeirra. Ekki liggur fyrir
hvað þessi svæði geti tekið við miklu efni, en það er metið talsvert.
Nr.

Lýsing

E1

Efnislosun við Skiphól. Um 5 ha að stærð. Heimild til efnislosunar er hluti
af frágangi námunnar.

E2

Efnislosun í lokaðri námu. Um 1,5 ha að stærð. Heimild til efnislosunar er
hluti af frágangi námunnar.

Skilmálar á efnislosunarsvæðum
►

Sveitarfélagið mun vinna áætlun um magn sem losunarstaðirnir geta
tekið við. Í samræmi við þær áætlanir skal tekin ákvörðun um það hvort
deiliskipuleggja þurfi efnislosunarsvæðin.

►

Eingöngu er heimilt að losa ómengaðan jarðveg á efnislosunarstöðum,
m.a. vegna grunnvatnsmála.

►

Efnislosunarstaðir í sveitarfélaginu eru háðir starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits
Suðurnesja, sem setur starfseminni skilyrði og hefur eftirlit með henni.

Skilgreining efnistöku- og efnislosunarsvæða í skipulagsreglugerð:
Svæði þar sem ráðgert er að taka, vinna eða losa jarðefni. Efnistökusvæði
eru svæði á landi, í sjó, ám eða vötnum þar sem fram fer eða fyrirhuguð er
efnistaka eða efnisvinnsla, svo sem malarnám, sandnám, grjótnám, gjallnám
eða vikurnám. Efnislosunarsvæði eru svæði á landi, í sjó, ám eða vötnum
þar sem fram fer eða fyrirhuguð er landfylling eða losun jarðefna, sem eru
hrein og ómenguð, svo sem jarðefni sem til falla vegna
byggingarframkvæmda.
Það er stefna sveitarfélagsins að hafa enga efnistökustaði og er megin
forsenda hennar byggð á umhverfissjónarmiðum. Því er gert ráð fyrir að
efnisþörf vegna uppbyggingar í sveitarfélaginu verði mætt á
efnistökusvæðum, kennt við Stapafell, Súlur og Rauðamel, sem nýtist öllum
sveitarfélögum á Suðurnesjum.
Tvær ófrágengnar námur eru í sveitarfélaginu, önnur við Skiphól (E1) og hin
syðst í þéttbýlinu (E2), sjá þemakort á bls. 22. Það er stefna aðalskipulagsins
að ganga frá þessum námum, með því að heimila losun á jarðvegi í þær.
Ljóst er að talsvert magn ómengaðra jarðefna kann að falla til gangi áætlanir

6.7

Opin svæði (OP) og óbyggð svæði (ÓB)

Skilgreining landnotkunar í skipulagsreglugerð:
Opin svæði: Svæði fyrir útivist, aðallega í tengslum við þéttbýli, með aðstöðu
sem almennri útivist tilheyrir, svo sem stígum og áningarstöðum, auk
þjónustu sem veitt er á forsendum útivistar.
Óbyggð svæði: Svæði þar sem ekki er gert ráð fyrir búsetu né
atvinnustarfsemi, svo sem hálendi, heiðar og afréttir, að mestu án mannvirkja
annarra en þeirra sem þjóna útivist, afréttarnotum, öryggismálum og
fjarskiptum.
Stór hluti sveitarfélagsins fellur undir skilgreiningu á óbyggðu svæði og opnu
svæði. Er það hluti af sérkennum sveitarfélagsins, sem felur í sér að
landssvæðið ber með sér víðáttu og sýn til ystu sjónarrandar úti á hafi og
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glæsilega fjallasýn. Landið stendur fyrir opnu hafi og gætir bæði ágangs
sjávar og vinda.
Almennt er það stefna sveitarfélagsins að heimila skógrækt og landgræðslu
að teknu tilliti til skilmála, sjá kafla 6.8.
Almennt er það stefna sveitarfélagsins að ekki skuli gengið á þessi svæði,
nema að undangenginni úttekt, þar sem gerð er grein fyrir tilgangi breyttrar
landnotkunar, áhrifum hennar og valkostum um staðarval.
Nr.

Lýsing

OP1

Útivistarsvæði við Langholt. Stærð 20 ha. Gert er ráð fyrir að þar verði
byggð upp aðstaða fyrir ýmis konar útivist. Jafnframt er innan svæðisins
skógræktarsvæði.

OP2

Rósaselsvötn. Opið svæði og skógræktarsvæði Skógræktarfélags
Suðurnesja.

Skilmálar á opnum svæðum og óbyggðum svæðum
►

6.8

Ekki er gert ráð fyrir mannvirkjum á opnum og óbyggðum svæðum. Ef til
skoðunar eru áform um mannvirki skal við ákvörðun meta hvort þau hafi
áhrif á ásýnd svæðis, takmarki útivist, kunni að hafa mengunarhættu í för
með sér á grunnvatn og hvort þau geti staðið innan afmarkaðra
uppbyggingarsvæða.
Skógræktar- og landgræðslusvæði (SL)

Í aðalskipulaginu eru ekki skilgreind sérstök skógræktar- eða
landgræðslusvæði þótt gert sé ráð fyrir skógrækt víða s.s. við Langholt (OP1)
og Rósaselsvötn (OP2). Hins vegar eru settir ákveðnir skilmálar sem þarf að
taka tillit til við skógrækt í sveitarfélaginu.
Skilmálar vegna skógræktar
►

Tekið skal tillit til verndarsvæða, s.s. vegna náttúruverndar og
menningarminja.

►

Við skógrækt nálægt sjó skal þess gætt að almennur umferðarréttur sé
virtur. Sérstaklega sé haft í huga að samspil skógar, lands og vatns njóti
sín.

►

Fjarlægð skógræktar frá vegum sé í samræmi vegalög. Óheimilt er að
rækta skóg nær vegi en 30 m frá miðlínu stofnvegar og 15 m frá miðlínu
tengivega.

►

Skógrækt er óheimil nær fornminjum en 20 m.

►

Fjarlægð skógræktar frá veitulögnum skal minnst vera 25 m.

►

Plöntuval og útplöntun taki mið af náttúrufari og landslagi. Einnig ber að
hafa í huga að ræktun og dreifing erlendra planta sé óheimil á svæðum
sem njóta verndar skv. 37. gr. laga 44/1999.

►

Ef fram koma áætlanir um skógrækt á 200 ha svæði eða stærra þarf að
breyta aðalskipulagi og skilgreina þar skógræktarsvæði og skilmála.
Einnig ber að tilkynna slíka áætlanir til Skipulagsstofnunar sbr. 2. viðauka
laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Sækja þarf um
framkvæmdaleyfi fyrir þess konar skógrækt til Sveitarfélagsins Garðs.

►

Taka skal tillit til 36. gr. laga nr. 44/1999, sem segir að við túnrækt,
skógrækt, uppgræðslu lands, skjólbeltagerð og aðra ræktun skal þess
gætt að hún falli sem best að heildarsvipmóti lands og raski ekki náttúruog menningarminjum.

6.9

Jarðvangur

Sveitarfélögin á Suðurnesjum, ásamt fleiri aðilum, hafa samþykkt að vinna að
stofnun og þróun jarðvangs (e. Geopark) á Reykjanesi. Stefnt er að því að
sækja um alþjóðlega vottun á jarðvangnum.
Jarðvangurinn myndi ná yfir allt land sveitarfélaganna á Suðurnesjum, þ.e.
Garðs, Grindavíkurbæjar, Reykjanesbæjar, Sandgerðisbæjar og
2
Sveitarfélagsins Voga. Samtals yrði hann 829 km að stærð. Reykjanes er
tilvalið svæði fyrir jarðvang vegna legu sinnar og áhugaverðra jarðsögu- og
menningarminja. Víðtæk áhrif jarðhræringa eru áþreifanleg um nánast allt
Reykjanesið með einum eða öðrum hætti. Jarðvangur myndi sýna á
fjölbreyttan hátt samspil náttúru og menningar að fornu og nýju og
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jarðmyndanir með sérstöðu á heimsvísu. Áhersla er lögð á að nýta þá
sérstöðu til áframhaldandi þróunar og uppbyggingar á Suðurnesjum.
Sveitarfélagið Garður tekur þátt í stofnun jarðvangsins m.a. sem leið til að
efla Suðurnesin sem ferðamannasvæði. Ávinningurinn af stofnun jarðvangs
er hvort tveggja samfélags- og efnahagslegur. Stefnt er að því að
jarðvangurinn verði lyftistöng fyrir svæðið á sviði ferðamála, framleiðslu og
fræðslu. Áhersla er lögð á nýsköpun og sjálfbæra þróun heima í héraði. Þá
styrkist samkeppnishæfni svæðisins með auknu markaðsstarfi, betra aðgengi
og öryggi að náttúruperlum, þróun fræðsluefnis, lengingu ferðamannatímans,
betra aðgengi að erlendum styrktarsjóðum og aðild að alþjóðlegu neti
jarðvanga.
6.10

Helstu breytingar

Í skipulagsvinnu verður til skoðunar:
►

Hverfisverndun strandlengjunnar, HV1.

►

Ákvörðun um að minnka vatnsverndarsvæði nærri Árnarétt í
sveitarfélaginu skv. Svæðisskipulagi Suðurnesja.

►

Afmörkun vatnsverndarsvæðis umhverfis ferskvatnsholu við Skálareyki.

►

Afmörkuð opin svæði fyrir útivist við Langholt, OP1, og umhverfis
byggðina.

►

Afmörkuð efnislosunarsvæði, E1 og E2.

Mynd 4 Svæði sem voru til skoðunar vegna takmarkana á mannvirkjagerð í sveitarfélaginu
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7
7.1

Atvinna
Leiðarljós

Að skapa tækifæri til uppbyggingar í tengslum við þróun flugvallarsvæðisins,
umferð til og frá flugvellinum. Að nýta tækifæri til uppbyggingar við Helguvík.
Að standa vörð um atvinnusvæði í Gerðahverfi og skapa þar atvinnutækifæri
í sátt og samlyndi við byggðina.
7.2

Forsendur

Tölur frá árinu 2005 sýna að þá hafi verið um 600 störf í sveitarfélaginu og að
bæjarbúar hafi verið ríflega helmingur þeirra sem starfa þar og tæpur
helmingur kemur frá Reykjanesbæ og að álíka stór hópur úr Garði sæki
vinnu í Reykjanesbæ. Fyrirtæki í fiskvinnslu og léttum iðnaði eru meðal stærri
vinnustaða auk þeirra starfa sem sveitarfélagið veitir í skólum og
félagsþjónustu.

Mynd 5 Atvinnusvæði sem voru til skoðunar í norður- og suðurhluta sveitarfélagsins

Skoðaðir hafa verið ýmsir valkostir í uppbyggingu í samræmi við fyrrgreind
leiðarljós. Sér í lagi hafa valkostir sunnan til í sveitarfélaginu verið rýndir (sjá
Mynd 5) og metnir með tilliti til þess hve fýsilegir þeir væru til uppbyggingar.
Aðgengi að þjóðvegi, nálægð við umferð til og frá flugvelli og nálægð við
flugvöllinn er meðal þess sem mest áhrif hefur á fýsileika til uppbyggingar. Er
það í samræmi við stefnumörkun Svæðisskipulags Suðurnesja 2008-2024
um uppbyggingu á Ásbrú norður.
Einna fýsilegust eru svæðin umhverfis Rósaselstorg þar sem styst er á
Reykjanesbrautina og Keflavíkurflugvöll, sér í lagi fyrir margvíslega
þjónustustarfsemi. Líklega mun því röð uppbyggingar hefjast kringum
Rósaselstorg og þróast síðar norður með Garðskagavegi og Sandgerðisvegi.
Í skipulaginu eru tekin frá stór atvinnusvæði í sveitarfélaginu. Það er hins
vegar ljóst að þau muni ekki verði fullbyggð á skipulagstímabilinu, en ákveðið
hefur verið að afmarka þau svæði sem eru ákjósanleg til uppbyggingar.
Annars vegar eru skilgreind atvinnusvæði sem stefnt er að byggist upp á
skipulagstímabilinu og hins vegar eru afmörkuð framtíðaratvinnusvæði.
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Afmörkun atvinnusvæða á suðurhluta sveitarfélagsins er hluti af undirbúningi
fyrir samstarf sveitarfélaga og Keflavíkurflugvallar um uppbyggingu á Ásbrú
norður. Uppbygging álvers í Helguvík mun hafa verulega áhrif á nýtingu nýrra
atvinnusvæða. Vegna ábendingar frá Skipulagsstofnun er gerð grein fyrir
mögulegri þróun uppbyggingar atvinnusvæða, þ.e. með og án tilkomu álvers.
Einnig er gerð grein fyrir því hvort uppbygging fari fram á fyrri eða síðari hluta
skipulagstímabilsins.
Landnotkunarflokkar fyrir atvinnu eru:

Nýtt svæði fyrir verslun og þjónustu er skilgreint nyrst við Skagabraut. Þar er
ráðgert að byggist upp gistiaðstaða og önnur tengd þjónusta.
Stærð
[ha]

Nýtingarhlutfall*

Leyfilegt
byggingarmagn

Við Skagabraut á
Skagatá

4,5

0,3

14.000

F.h.

VÞ 4

Rósaselstorg NA

11

0,5

38.500

S.h.

Nr.*

Verslun og þjónusta

VÞ 1

Tímabil**

1

►

Miðsvæði (M)

VÞ 5

Rósaselstorg S

2,6

0,5

10.000

F.h.

►

Verslun og þjónusta (VÞ)

VÞ 6

Austan Reykjanesbrautar

3,2

0,5

8.000

F.h./S.h.

►

Athafnasvæði (AT)

VÞ 7

Vestan Reykjanesbrautar

4,2

0,3

9.000

F.h./S.h.

►

Iðnaðarsvæði (I)

►

Hafnarsvæði (H)

7.3

Miðsvæði (M)

Nánar er fjallað um miðsvæði í þeim hluta aðalskipulagsins sem fjallar um
byggð og samfélag.
7.4

Verslun og þjónusta (VÞ)

Skilgreining í skipulagsreglugerð:
Svæði þar sem gert er ráð fyrir verslun og þjónustu, þ.m.t. hótelum,
gistiheimilum, gistiskálum, veitingahúsum og skemmtistöðum.
Gert er ráð fyrir verslunar- og þjónustusvæðum m.a. á svæði Ásbrú norður á
fjórum afmörkuðum svæðum við Rósaselstorg við Reykjanesbraut og
meðfram Garðskagavegi. Þá er gert ráð fyrir einu svæði vestan til á
Skagabraut nærri Garðskagavita (sjá þemakort um atvinnusvæði, bls. 22).
Svæðin næst Reykjanesbraut eru vel til þess fallin að taka á móti starfsemi
sem veitir flugfarþegum og öðrum sem sækja Flugstöð Leifs Eiríkssonar
þjónustu. Þar má til dæmis nefna verslanir og hótel sem byggja á greiðu
aðgengi að Reykjanesbraut.

Alls

25,5

79.500

* Sjá staðsetningu á þemakortum um atvinnusvæði bls. 22 og 23.
** Leiðbeinandi áætlun um uppbyggingu. F.h.: Fyrri hluti skipulagstímabils. S.h.
Síðari hluti skipulagstímabils.
1 Líklega háð uppbyggingu í Helguvík og umhverfis Keflavíkurflugvöll

Miðað við áfangaskiptingu má gera ráð fyrir því að á fyrri hluta
2
skipulagstímabils geti byggst upp allt að 24.500 m fyrir verslun og þjónustu.
2
2
Á síðari hluta byggist um 18.500 m og allt að 55.000 m gangi áætlanir eftir
um álver í Helguvík og uppbyggingu umhverfis Keflavíkurflugvöll.
Svæðin VÞ 2 og VÞ 3, norðan og sunnan Sandgerðisvegar, eru skilgreind
sem framtíðaratvinnusvæði (þemakort um atvinnusvæði, bls. 22). Þau koma
inn á skipulag þegar þörf verður fyrir þessi svæði.
Skilmálar á verslunar- og þjónustusvæðum
►

Á svæði VÞ 1 þarf við hönnun húsa að huga að útsýni vegfarenda um
Skagabraut. Nýta skal landkosti sem best, s.s. sjávarútsýni, landslag og
birtuskilyrði. Sérstaklega skal hugað að vandaðri hönnun og yfirbragði og
laga sig að fíngerðri byggð í umhverfinu. Leyfilegt er að byggja 1-2
hæðir.

►

Á svæðum VÞ4-VÞ7 skal hafa samráð við Landhelgisgæsluna við gerð
deiliskipulags og áður en veitt eru byggingarleyfi fyrir mannvirkjum sem
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eru hærri en 45,42 m y.s. og fara því yfir sjónlínu ratsjárstöðvarinnar H-1
sem tilgreint er í Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024. Byggingar sem
ætlað er að málmklæða skulu vera bárujárnsklæddar, með sléttan flöt á
milli klæðninga sem er minni en 8½‘‘. Nærri ratsjárstöðinni kunna að
verða truflanir á viðkvæmum rafbúnaði.

eða starfsemi sem hefur í för með sér þungaflutninga, svo sem vörugeymslur
og matvælaiðnaður.
7.5.1

Fyrirliggjandi athafnasvæði

►

Uppbygging á svæðum VÞ4-VÞ7 falla undir afmörkun á Ásbrú norður,
skv. Svæðisskipulagi Suðurnesja. Þar skal vera samstarf um
uppbyggingu sem tekur m.a. til markaðssetningar og uppbyggingar á
nauðsynlegum þjónustukerfum.

Í aðalskipulagi sveitarfélagsins 1998-2018 eru atvinnusvæði önnur verslun
og þjónusta skilgreind sem iðnaðarsvæði. Með aðalskipulag 2013-2030 er
gerð breyting á tegund atvinnusvæðanna í þéttbýli, þannig að öll skilgreind
iðnaðarsvæði verði að athafnasvæðum. Landnotkun athafnasvæða á betur
við þá starfsemi sem getur farið saman við íbúðabyggð í þéttbýlinu.

►

Í deiliskipulagi er leyfilegt að auka eða minnka nýtingarhlutfall á
einstökum lóðum, svo framarlega sem heildarbyggingarmagn svæðis sé
í samræmi við það sem fram kemur í aðalskipulagi.

Athafnasvæði eru skilgreind á fimm stöðum í Gerðahverfi. Hvert og eitt hefur
möguleika á að þróast með tilliti til aukins umfangs fyrirliggjandi starfsemi
eða nýrra fyrirtækja.

►

Vanda skal sérstaklega hönnun og ásýnd bygginga og mannvirkja sem
að Garðskagavegi, Sandgerðisvegi og Reykjanesbraut liggja. Samræmis
í efnis- og litavali skal gætt.

Athafnasvæði AT2, við Skálareykjaveg, er minnkað frá skipulagi 1998-2018
m.a. til að gera ráð fyrir verslun og þjónustu. Þá eru fellt út atvinnusvæði
neðan við Skeggjastaði, þar sem það fellur ekki að stefnu um yfirbragð
byggðarinnar.

>

>

►

7.5

Meðfram Sandgerðisvegi, Rósaselstorgi og Reykjanesbraut skal
yfirbragð atvinnusvæða vera sérstaklega vandað, m.a. þar sem um er
að ræða byggð sem fyrst ber fyrir augu við komu til landsins um
Keflavíkurflugvöll. Þessi byggð mun líka vera við nýja aðalaðkomu til
Sveitarfélagsins Garðs úr suðri.
Hönnun húsa og annarra mannvirkja og frágangur verði til fyrirmyndar.
Í deiliskipulagsskilmálum verði kveðið á um samræmda ásýnd í efnisog litavali. Miða skal við 2-3 hæða byggingar sem skerma
atvinnusvæði frá vegum.

Þegar kemur að uppbyggingu VÞ4-VÞ7 þarf að taka tillit til
skipulagsreglna Keflavíkurflugvallar þegar þær taka gildi, sem binda
hæðartakmarkanir í skipulag til að tryggja flugöryggi.
Athafnasvæði (AT)

Skilgreining í skipulagsreglugerð:
Svæði fyrir atvinnustarfsemi þar sem lítil hætta er á mengun svo sem léttur
iðnaður, hreinleg verkstæði, bílasölur og umboðs- og heildverslanir. Einnig
atvinnustarfsemi sem þarfnast mikils rýmis, t.d. vinnusvæði utandyra á lóðum

7.5.2

Ný athafnasvæði

Við Reykjanesbraut, Garðskagaveg og Miðnesheiðarveg eru afmörkuð
athafnasvæði á svæði Ásbrú norður. Svæðið tekur mið af nálægð við
Flugstöð Leifs Eiríkssonar og getur hentað fyrir ýmsa flugsækna starfsemi.
Norðar á svæðinu getur uppbygging tekið mið af nálægð við flugvöllinn en
jafnframt nýtt aðgengi að Reykjanesbraut og ríkulegt pláss. Starfsemin á
athafnasvæðunum einkennist m.a. af rýmisfrekum verslunum,
vörugeymslum, flutningastarfsemi, flugtengdri starfsemi og
framleiðslustarfsemi.
Skilgreint er athafnasvæði á austurhluta Rockville svæðisins. Það svæði
gefur tækifæri til uppbyggingar í samvinnu við Sandgerðisbæ.
Svæði AT13 - AT17 búa yfir mestum möguleikum til að þróa starfsemi sem
þjónar þörfum þeirra sem eiga leið um Reykjanesbrautina á leið til og frá
Flugstöð Leifs Eiríkssonar (sjá þemakort bls. 22). Nefna má aðstöðu fyrir
bílaleigur, hópferðabíla og tengda starfsemi. Einnig er svæðið aðlaðandi fyrir
framleiðslu og afgreiðslu á vörum sem sendar eru með flugi. Frekari
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ákvörðun um landnýtingu verður tekin á vettvangi samstarfs sveitarfélaga og
Keflavíkurflugvallar.
Stærð
[ha]

Nýtingarhlutfall

Leyfilegt
byggingarmagn

Lónshús

0,8

0,5

2.800

F.h.

AT2

Skálareykjavegur,
Útgarðar

2,1

0,5

7.350

F.h.

AT3

Vatnagarðar

0,15

0,5

500

F.h.

AT4

Áhaldahús

0,5

0,5

1.750

F.h.

AT5

Gerðavegur

1,1

0,5

3.850

F.h.

AT6

Varir

2,9

0,5

10.150

F.h./S.h.

AT7

Iðngarðar

15,2

0,5

53.000

S.h.

1

AT8

Rockville Austur

26

0,35

63.700

S.h.

1

AT13

Garðskagavegur

13

0,6

54.600

S.h.

1

AT14

Rósaselstorg NV

12

0,6

50.400

F.h./S.h.

1

AT15

Rósaselstorg NA

15

0,6

63.000

F.h./S.h.

1

AT16

Rósaselstorg S

6

0,6

21.000

F.h.

AT17

Rósaselstorg A

3,9

0,6

16.000

F.h.

Nr.*

Athafnasvæði

AT1

Alls

98,65

Skilmálar á athafnasvæðum
►

Á svæðum AT8 og A13-AT17 skal hafa samráð við Landhelgisgæsluna
við gerð deiliskipulags og áður en veitt eru byggingarleyfi fyrir
mannvirkjum sem eru hærri en 45,42 m y.s. og fara því yfir sjónlínu
ratsjárstöðvarinnar H-1 sem tilgreint er í Svæðisskipulagi Suðurnesja
2008-2024. Byggingar sem ætlað er að málmklæða skulu vera
bárujárnsklæddar, með sléttan flöt á milli klæðninga sem er minni en
8½‘‘. Nærri ratsjárstöðinni kunna að verða truflanir á viðkvæmum
rafbúnaði.

►

Uppbygging á svæðum AT8 og AT13-AT17 falla undir afmörkun á Ásbrú
norður, skv. Svæðisskipulagi Suðurnesja. Þar skal vera samstarf um
uppbyggingu sem tekur m.a. til markaðssetningar og uppbyggingar á
nauðsynlegum þjónustukerfum.

►

Vanda skal sérstaklega hönnun og ásýnd bygginga og mannvirkja sem
að Garðskagavegi og Sandgerðisvegi liggja. Samræmis í efnis- og
litavali skal gætt.

Tímabil**

348.100

* Sjá staðsetningu á þemakortum um atvinnusvæði bls. 22 og 23.
** Leiðbeinandi áætlun um uppbyggingu. F.h.: Fyrri hluti skipulagstímabils. S.h.
Síðari hluti skipulagstímabils.
1 Líklega háð uppbyggingu í Helguvík og umhverfis Keflavíkurflugvöll

Miðað við áfangaskiptingu má gera ráð fyrir því að á fyrri hluta
2
skipulagstímabils geti byggst upp allt að 40.500 m fyrir athafnastarfsemi. Á
2
2
síðari hluta byggist um 40.500 m og allt að 250.000 m gangi áætlanir eftir
um álver í Helguvík og uppbyggingu umhverfis Keflavíkurflugvöll.
Afmörkuð eru framtíðarathafnarsvæði, AT9-AT12, sjá þemakort um atvinnu á
bls. 22. Þessi svæði koma inn á aðalskipulag þegar þörf er talin á nýtingu
þeirra.

>

Meðfram Sandgerðisvegi, Rósaselstorgi og Reykjanesbraut skal
yfirbragð atvinnusvæða vera sérstaklega vandað, m.a. þar sem um er
að ræða byggð sem fyrst ber fyrir augu við komu til landsins um
Keflavíkurflugvöll. Þessi byggð mun líka vera við nýja aðalaðkomu til
Sveitarfélagsins Garðs úr suðri.

>

Hönnun húsa og annarra mannvirkja og frágangur verði til fyrirmyndar.
Í deiliskipulagsskilmálum verði kveðið á um samræmda ásýnd í efnisog litavali. Miða skal við 2-3 hæða byggingar sem skerma
atvinnusvæði frá vegum.

►

Í deiliskipulagi er leyfilegt að auka eða minnka nýtingarhlutfall á
einstökum lóðum, svo framarlega sem heildarbyggingarmagn svæðis sé
í samræmi við það sem fram kemur í aðalskipulagi.

►

Þegar kemur að uppbyggingu AT8 og AT13-AT17 þarf að taka tillit til
skipulagsreglna Keflavíkurflugvallar þegar þær taka gildi, sem binda
hæðartakmarkanir í skipulag til að tryggja flugöryggi.
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7.6

Iðnaðarsvæði (I)

Skilmálar á iðnaðarsvæðum

Skilgreining í skipulagsreglugerð:
Svæði fyrir umfangsmikla iðnaðarstarfsemi eða starfsemi sem er talin geta
haft mengun í för með sér, svo sem verksmiðjur, virkjanir, þ.m.t.
vatnsfallsvirkjanir, jarðhitavirkjanir, sjávarfallavirkjanir og vindmyllur,
tengivirki, veitustöðvar, skólpdælu- og hreinsistöðvar, endurvinnslustöðvar,
brennslustöðvar, förgunar-stöðvar, sorpurðunarsvæði, flokkunarmiðstöðvar
og birgðastöðvar fyrir mengandi efni.
Iðnaðarsvæði eru afmörkuð í tengslum við Helguvíkursvæðið. Leitast er við
að koma þeirri starfsemi sem mest áhrif hefur á umhverfi sitt og hentar síður í
nábýli við íbúðabyggð og matvælaiðnað fyrir í og við Berghóla. Tækifæri eru
á aukinni uppbyggingu innan skilgreinds þynningarsvæðis fyrirhugaðs álvers
í Helguvík, þar sem byggt er á mögulegum samlegðar áhrifum við starfsemi
álvers.
Uppbygging er þegar langt komin á iðnaðarsvæði við Helguvík/Berghóla (I1).
Uppbygging á iðnaðarsvæði vestan Berghóla (I2) mun að öllum líkindum
vera háð framvindu álversins og uppbyggingu í Helguvík í Reykjanesbæ.
Nýtingarhlutfall

Leyfilegt
byggingarmagn

114,0

0,2

228.000

F.h./S.h.

1

31,0

0,3

85.000

F.h./S.h.

1

Flæðigryfja í Selvík

2,3

0

0

F.h./S.h.

1

Iðngarðar

2,5

0,4

8.000

Nr.*

Iðnaðarsvæði

Stærð
[ha]

I1

Helguvík / Berghólar

I2

Vestan Berghóla

I3
I4

Alls

149,8

Tímabil**

321.000

* Sjá staðsetningu á þemakorti um atvinnusvæði bls. 22 og 23.
** Leiðbeinandi áætlun um uppbyggingu. F.h.: Fyrri hluti skipulagstímabils. S.h.
Síðari hluti skipulagstímabils.
1 Líklega háð uppbyggingu í Helguvík

►

Starfsemi sem kemur byggist upp á I2 má ekki verða til þess að skilgreint
þynningarsvæði stækki, þ.e. almennt sé ekki gert ráð fyrir starfsemi sem
auki á losun flúors og brennisteinsdíoxíns.

►

Í deiliskipulagi er leyfilegt að auka eða minnka nýtingarhlutfall á
einstökum lóðum, svo framarlega sem heildarbyggingarmagn svæðis sé
í samræmi við það sem fram kemur í aðalskipulagi.

►

Vanda skal sérstaklega hönnun og ásýnd bygginga og mannvirkja sem
að Garðskagavegi liggja.

►

Uppbygging á I2 fellur undir afmörkun á Ásbrú norður, skv.
Svæðisskipulagi Suðurnesja. Þar skal vera samstarf um uppbyggingu
sem tekur m.a. til markaðssetningar og uppbyggingar á nauðsynlegum
þjónustukerfum.

►

Áfram skal unnið að mótvægisaðgerðum til að draga úr lyktarmengun
vegna starfsemi á I4.

7.7

Hafnir (H)

Skilgreining í skipulagsreglugerð:
Svæði fyrir hafnir og hafnarmannvirki þar sem gert er ráð fyrir mannvirkjum
og tækjum til móttöku skipa og báta, losunar og lestunar þeirra, geymslu
vöru, móttöku og afgreiðslu þessarar vöru til áframhaldandi sjó- eða
landflutninga, til móttöku og brottfarar farþega og smábátahafnir.
Hafnarsvæði er í Gerðahverfi. Hafnarsvæðið er minnkað til samræmis við
núverandi landnotkun. Áfram er gert ráð fyrir byggingu hafnargarðs, en ekki
liggja fyrir tímaáætlanir vegna þess. Hafnsækin starfsemi getur byggst upp á
hafnarsvæðinu.
Nr.*

Hafnarsvæði

H1

Höfnin

Stærð [ha]
1,8

Nýtingarhlutfall
0,6

Leyfilegt
byggingarmagn
7.500

* Sjá staðsetningu á þemakorti um atvinnusvæði bls. 22.
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7.8

Yfirlit uppbyggingar atvinnusvæða
Fyrri hluti
skipulagstímabils

Síðari hluti
skipulagstímabils

2

Nr.*

Atvinnusvæði

m /ári**

VÞ

Verslun og þjónusta

24.500

18.500

2.400

AT

Athafnasvæði

40.500

40.500

4.500

I

Iðnaðarsvæði

30.000

30.000

3.300

Alls

95.000

89.000

10.200

* Sjá staðsetningu á þemakorti um atvinnusvæði bls. 22 og 23.
** Miðað við að uppbygging dreifist jafnt yfir skipulagstímabilið

7.9

Helstu breytingar

►

Ný atvinnusvæði eru skilgreind í suðurhluta sveitarfélagsins.

►

Nýtt svæði fyrir verslun og þjónustu er skilgreint við Garðskaga.

►

Hafnarsvæðið er minnkað til samræmis við núverandi landnotkun.

►

Iðnaðarsvæði neðan við Skeggjastaði er fellt út.

►

Flestum iðnaðarsvæðum í þéttbýli er breytt í athafnasvæði.

►

Athafnasvæði við Skálareykjaveg er minnkað.

►

Fallið er frá áformum um gististaði við Útskála.
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8

Byggð

8.1

Leiðarljós

Lögð verður áhersla á góða ásýnd byggðar og umhverfis þar sem tryggt er
samhengi eldri byggðar og stakstæðra býla við framtíðarbyggð.
Um miðbik þéttbýliskjarna fái „miðbær“ aukið vægi með þéttari byggð og
fjölbreyttri starfsemi á jarðhæð sem gefur líflegt bæjarumhverfi.

8.2

Forsendur

Meðfylgjandi tafla gefur yfirlit yfir íbúðafjölda í Garði og möguleika til
uppbyggingar á auðum lóðum eða þar sem húnsæði er ekki í notkun. Einnig
er gerð grein fyrir auðum íbúðum. Áherslan í uppbyggingu hefur verið á
sérbýli: Einbýlishús, par- og raðhús. Svo mun áfram verða, ásamt með
íbúðum á efri hæðum á miðbæjarsvæði.
Íbúðir í notkun

Auðar lóðir

Kostum og sérkennum yfirbragðs „býla” verði viðhaldið og styrkt í suðri og
myndi tengingu að býlum í norðri, um bæjargötu, í þéttbýliskjarna.

Einbýlishús

324

115

Parhús/Raðhús

173

89

Ný byggð í suðurhluta sveitarfélagsins sem myndar andlit sveitarfélagsins
verði vönduð með áherslu á góða ásýnd og áfangastaði til seguls í norðri.

Fjölbýli

57

0

Annað

6

10

560

214

Sérstök rækt verður lögð við umhverfi strandlengju frá Inn - Garði að
Skagatá.

Markmið
►
►
►
►
►
►
►

Móta umgjörð sem annar fjölgun íbúa sem vænta má í framtíðinni.
Skipulag rúmi bæði hægan vöxt og vaxtarkippi.
Skapa aðlaðandi umhverfi til búsetu í sérbýli fyrst og fremst.
Styrkja byggðarmynstur m.a. með þéttingu byggðar og nýta þannig og
styrkja innviði og grundvöll þjónustu.
Endurskipulagning á svæðum sem eru vannýtt eða notkun hefur breyst
á.
Gera húsum sem falla undir minjalög (friðuð) til góða.
Skapa ríkuleg tækifæri til atvinnuuppbyggingar.

Miðað við áætlaða íbúaþróun þarf um 70 til 130 nýjar íbúðir í
sveitarfélaginu á skipulagstímabilinu.

250
Fjöldi íbúða

Markmið skipulagsvinnu er að móta umgjörð sem getur annað fjölgun íbúa
sem vænta má í framtíðinni. Skipulagið á að geta tekist á við hvort heldur er
hægan vöxt eða vaxtarkippi. Áhersla er lögð á að skapa aðlaðandi umhverfi
til búsetu í sérbýli og litlu fjölbýli. Skipulag byggðar og umhverfis stuðli að
sjálfbærri þróun samfélagsins með blandaðri byggð, minni ferðaþörf og
aðlaðandi umhverfi. Í skipulagsáætluninni eru afmörkuð uppbyggingarsvæði
og þeim forgangsraðað.

200
150
100
50
0

Mynd 6

Byggingarár íbúðarhúsnæðis í Garði
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Sveitarfélagið hefur í mörg ár stefnt að uppbyggingu iðnaðar í Helguvík og
Berghólum. Áform um uppbyggingu eru stórfelld og koma til með að hafa
verulega áhrif á þróun íbúafjölda í Garði. Þótt enn sé óvissa um
tímasetningar uppbyggingar, eru þessi áform grunnur að spá um íbúaþróun í
sveitarfélaginu ásamt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands. Með tilliti til þessarar
óvissu eru skilgreind íbúðarsvæði umfram mannfjöldaspá.

Trjágróður er ekki áberandi í bæjarumhverfi, en sjá má trjágróður í
einkagörðum.

Landnotkunarflokkar í aðalskipulaginu fyrir byggð eru:

8.3

►

Íbúðarbyggð (ÍB)

►

Miðsvæði (M)

►

Frístundabyggð (F)

8.2.1

Núverandi íbúðarbyggð

Þéttbýli er samkvæmt skipulagslögum skilgreint sem: „Þyrping húsa þar sem
búa a.m.k. 50 manns og fjarlægð milli húsa fer að jafnaði ekki yfir 200
metra“.

Við Garðskagaveginn, aðalgötuna eða bæjargötuna, eru m.a. nýjar
bæjarskrifstofur, tenging að hafnarsvæði, skóla, íþróttasvæði og
almenningsgarði.

Skilgreining í skipulagsreglugerð:
Svæði fyrir íbúðarhúsnæði og nærþjónustu sem því tengist, auk minniháttar
atvinnustarfsemi sem samrýmist búsetu eftir því sem nánar er kveðið á um í
stefnu skipulagsins.
8.3.1

Byggð í sveitarfélaginu er lág. Ný íbúðarbyggð hefur risið undanfarin ár í
norðvesturhluta þéttbýliskjarnans, sem enn er í uppbyggingu. Meiri hluti
íbúðarhúsa reis á 8. áratugnum þegar fimmtungur íbúðarhúsnæðis reis og
fyrsta áratug nýrrar aldar. Meira en helmingur íbúða í sveitarfélaginu er
byggður eftir 1980.
Gömlu stakstæðu útgerðarbýlin norðan og sunnan þéttbýliskjarnans
meðfram Skagabraut og Garðskagavegi gefa þéttbýlinu sterk sérkenni. Þau
hafa haldið yfirbragði sínu í búsetulandslaginu allt frá 19. öld.

Núverandi íbúðarsvæði og deiliskipulögð svæði

Nr.*

Lýsing

ÍB1

Íbúðarsvæði vestan Útskála (Skagabyggð). Gert er ráð fyrir
að vernda það merkilega minjasvæði, byggðarmynstur og 19.
aldar búsetulandslag sem er á svæðinu við Skagabrautina, þar
sem víða eru minjar um búsetuhætti og strandmenningu liðins
tíma.Taka þarf tillit til fornleifa við allar framkvæmdir á svæðinu
og horfa til heildarmyndarinnar, þar sem oft á tíðum er um að
ræða mikilvægar búsetuminjar. Mikilvægt er að tryggja að
minjar og og útgerðarsaga þeirra glatist ekki og verði haldið til
haga með þar til gerðum ráðstöfunum.

ÍB2

Íbúðarsvæði sunnan Gerðavegar.
Gert er ráð fyrir að vernda búsetulandslag og byggðarmynstur,
einkum austan til á svæðinu, en leyft verður að byggja við hús
og bæta við um allt að 3 lóðum á svæðum/býlum þar sem
aðstæður leyfa. Taka þarf tillit til fornleifa við allar framkvæmdir
á svæðinu og horfa til heildarmyndarinnar, þar sem oft á tíðum
er um að ræða mikilvægar búsetuminjar. Ákveðið götumynstur
er samsíða og sunnan Garðbrautar sem styrkja má með
stökum 1 - 2ja hæða húsum.

Þéttbýliskjarni er tók að myndast skömmu eftir aldamótin 1900 einkennir
sveitarfélagið ásamt dreifðari byggð út á Garðskaga og til suðurs. Í daglegu
tali er Garði skipt í Inn- og Út-Garð en á milli þeirra er Gerðahverfið.
Staðurinn býr við mikla víðáttu og sýn til ystu sjónarrandar úti á hafi og
glæsilega fjallasýn. Landið, sem einkennist af grónu landi á láglendi, stendur
fyrir opnu hafi og gætir bæði ágangs sjávar og vinda um allt svæðið. Nálægð
við hafið, vitana, varir og gömlu býlin gefur bæjarumhverfinu sérkenni og
margbreytileika.

Íbúðarbyggð (ÍB)

Fjöldi
íbúða

* Sjá staðsetningu á þemakorti bls. 29.
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Nr.*
ÍB3

Lýsing

Fjöldi
íbúða

Íbúðarsvæði beggja vegna Gerðavegar og sunnan hans. Sjá
ÍB1 og ÍB2.

ÍB4

Íbúðarsvæði við Sunnubraut Nokkuð heildstæð byggð frá 7.
áratugnum.

ÍB5

Íbúðarsvæði við Heiðarbraut Hefur byggst upp s.l. áratugi og
fram til dagsins í dag.

ÍB6

Íbúðir í húsum Búmanna Um 25 íbúðir sem einkum eru
ætlaðar eldri bæjarbúum.

25
íbúðir

ÍB7

Íbúðarsvæði við Rafnkelsstaði/Réttarholt. Möguleiki á 1-2ja
hæða byggð sérbýlishús í fyrirliggjandi deiliskipulagi.

3-4
lóðir

ÍB8

Íbúðarsvæði við Kríuland – Spóaland. Nýjar íbúðir í litlum
fjölbýlishúsum Búmanna í anda þeirra sem fyrir eru.
Fyrirliggjandi deiliskipulag.

20-25
íbúðir

Íbúðarsvæði Klapparhverfi og Teigahverfi.
Samþykkt deiliskipulag fyrir 195 íbúðir, 1 – 2ja hæða sérbýli og
smærra fjölbýli. Götur og lagnir tilbúnar að hluta.

Stærð
svæðis
um 23
ha.

ÍB9

195
íbúðir
* Sjá staðsetningu á þemakorti bls. 29.

Gert er ráð fyrir að fjölgun íbúða geti verið á ofangreindum svæðum á öllu
skipulagstímabilinu. Umfang uppbyggingar á ÍB9 mun fara eftir framvindu við
Helguvík og á atvinnusvæðum syðst í sveitarfélaginu. Gangi slíkar áætlanir
ekki eftir er ólíklegt að ÍB9 verði fullbyggt innan skipulagstímabilsins.

8.3.2

Ný íbúðarsvæði
Fjöldi
íbúða

Nr.*

Lýsing

ÍB1a

Íbúðarsvæði norðvestan Gerðavegar að Skagatá
(Skagabyggð). Húsum verði ekki ekki fjölgað. Leyft er að
fjölga íbúðum í húsum svo fremi sem byggingar bjóði upp á
það. Hús haldi svipmóti sínu, en skoðaðir verði
viðbyggingarmöguleikar í deiliskipulagi. Hið gamla
búsetulandslag verði styrkt í deiliskipulagi. Strjál byggð.

ÍB2a

Íbúðarsvæði suðaustan Gerðavegar
Hús haldi svipmóti sínu, en skoðaðir verði
viðbyggingarmöguleikar í deiliskipulagi. Möguleiki á fjölgun
lóða þar sem aðstæður leyfa. Hugað verði að hinu gamla
búsetulandslagi sem greina má á svæðinu og þess gætt að
merkum fornleifum sem víða er að finna sé gert til góða þar
sem við á. Strjál byggð.

ÍB10

Íbúðarsvæði sunnan Skagabrautar.
Heimilt að þétta íbúðarbyggð. Um fimmtán lóðir fyrir 1-2ja
hæða stakstæð hús með 1-2 íbúðum. Ákveðið götumynstur
verði til sem svipar til þess austan við Skagabraut.

20-30
íbúðir

ÍB11

Íbúðarsvæði í Útgarði, norðvestan íþróttasvæðis.
Svæðið liggur vel við núverandi byggðasvæðum, íþróttasvæði
og þjónustu við bæjarkjarna og samtengir íbúðarbyggðina.
Framtíðarbyggð þar sem má nálgast landsvæði til örrar
uppbyggingar krefjist aðstæður þess. Lág 1 – 2ja hæða
sérbýlishúsabyggð og smærra fjölbýli þar sem kappkostað er
að mynda sterkan heildarsvip. Landkostir verði nýttir sem best,
s.s. hvað snertir tengsl við náttúru og sjávarútsýni í skjólgóðri
byggð. Íbúðarsvæðið mun stækka í framtíðinni í samræmi við
þemakort, bls. 29.

Stærð
um 2
ha
35
íbúðir

* Sjá staðsetningu á þemakorti bls. 29.

Gert er ráð fyrir að uppbygging verði á svæðum ÍB1, ÍB2a og ÍB10 á öllu
skipulagstímabilinu. Uppbygging á ÍB11 verður á síðari hluta
skipulagstímabilsins og mun fara eftir framvindu við Helguvík og á
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atvinnusvæðum syðst í sveitarfélaginu. Gangi slíkar áætlanir ekki eftir er
ólíklegt að ráðist verði í uppbyggingu á ÍB11 innan skipulagstímabilsins.
Skilmálar fyrir íbúðarbyggð
►

Nánara fyrirkomulag byggðar er útfært í deiliskipulagi. Í deiliskipulagi er
leyfilegt að auka eða minnka nýtingarhlutfall á einstökum lóðum svo
framarlega sem heildarbyggingarmagn sé í samræmi við það sem fram
kemur í aðalskipulagi.

►

Rík áhersla er lögð á vandað yfirbragð hverfa og bygginga.

►

Við deiliskipulagsvinnu skal áhersla lögð á að undirstrika og efla sérstöðu
Sveitarfélagsins Garðs.

8.4

Miðsvæði (M)

Skilgreining í skipulagsreglugerð:
Svæði fyrir verslunar- og þjónustustarfsemi og stjórnsýslu, sem þjónar heilu
landsvæði, þéttbýlisstað eða fleiri en einu bæjarhverfi, s.s. verslanir,
skrifstofur, þjónustustofnanir, hótel, veitinga- og gistihús, menningarstofnanir
og önnur hreinleg atvinnustarfsemi sem talin er samræmast yfirbragði og eðli
starfsemi miðsvæðis.
Hingað til hafa ekki verið skilgreind miðsvæði í Garði. Í nýju aðalskipulagi er
talið mikilvægt að afmarka sérstaklega miðsvæði, þar sem meiri blöndun á
landnotkun er leyfð en annars staðar og þar af leiðandi getur orðið meiri
fjölbreytni en ella. Með þessu er stuðlað að því að styrkja núverandi verslun
og þjónustu og bæjarmiðju, þangað sem sækja má daglega þjónustu.
Gert er ráð fyrir að miðsvæði sé í þéttbýliskjarna við “bæjarmiðju” á
krossgötum við Gerðaveg og Garðbraut og vestan Garðbrautar við Silfurtún.
þar eru einnig skólagarðar og matjurtagarðar fyrir íbúa.
8.4.1

Núverandi miðsvæði

Í Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Garðs 1998 – 2018 voru ekki skilgreind
miðsvæði.

8.4.2

Ný miðsvæði

Bæjarmiðjan verði styrkt sérstaklega, bæði með yfirbragði og ásýnd, s.s.
yfirborði gatna og starfsemi á jarðhæðum svo þar megi dafna lifandi
bæjarumhverfi þar sem gangandi og hjólandi er gert jafn hátt til höfuðs og
akandi. Blöndun á landnotkun ýtir undir ákveðna fjölbreytni. Skagatá með
vitum, safni, afþreyingar – og ferðamannasvæði ásamt hóteli og eldra
búsetulandslagi mun draga að sér jafnt íbúa bæjarfélagsins sem ferðamenn
með varfærinni uppbyggingu. Byggð verði nokkuð samfelld og falleg ásýnd
eftir aðalakstur braut/bæjargötu um þéttbýliskjarnann. Yfirbragð og og
útfærslur skulu miðast við að stilla aksturshraða í hóf.
Kennileiti verði við þéttbýliskjarnann, bæði við Garðskagaveg og
Sandgerðisveg, í formi umhverfisverka sem verði einskonar útverðir
þéttbýliskjarnans.

Nr.*

Lýsing

Stærð

M1

Bæjarmiðja.
Bæjarmiðja við bæjarskrifstofur og næsta nágrenni, við
gatnamót Garðbrautar og Gerðavegur. Blönduð
landnotkun. Íbúðir á efri hæðum.

2 ha

M2

Miðsvæði sunnan og austan Heiðartúns.
Gert er ráð fyrir að svæði við Heiðartún/Silfurtún sem
áður var ætlað undir blandaða notkun verslunar,
þjónustu og stofnana verði miðsvæði þar sem íbúðir á
efri hæðum er leyfðar.

4 ha

* Sjá staðsetningu á þemakorti bls. 22 og 29.

Skilmálar fyrir miðsvæði
►

Í deiliskipulagi er leyfilegt að auka eða minnka nýtingarhlutfall á
einstökum lóðum, svo framarlega sem heildarbyggingarmagn svæðis sé í
samræmi við það sem fram kemur í aðalskipulagi.

►

Sérstaklega skal gætt að vönduðu yfirbragði byggðar við bæjargötu.
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8.5

Frístundabyggð (F)

Samkvæmt skipulagsreglugerð eru svæði F “svæði fyrir frístundahús, tvö eða
fleiri og nærþjónustu sem þeim tengist, þ.m.t. orlofshús og varanlega staðsett
hjólhýsi. Föst búseta er óheimil í frístundabyggðum.”
Ekki er gert ráð fyrir svæði undir frístundabyggð í aðalskipulaginu.
8.6

Yfirlit um uppbyggingu
Íbúðarsvæðis

ÍB

Fjöldi íbúða

Fyrri hluti
skipulagstímabils

Síðari hluti
skipulagstímabils

íbúðir/ári*

35-50

35-80

4-8

* Miðað við að uppbygging íbúða dreifist jafnt yfir skipulagstímabilið

8.7

Helstu breytingar

►

Fallið er frá stækkunarmöguleikum íbúðar byggðarsvæða í suðvestri.

►

Afmörkuð eru miðsvæði.

►

Blönduð landnotkun við Heiðartún/Silfurtún er breytt í miðsvæði.

►

Svokölluð Herragarðsbyggð sunnan þéttbýliskjarna er felld úr skipulaginu.

►

Fallið er frá nýbyggingarsvæði við Sunnubraut.

►

Svæði við Heiðartún/Silfurtún sem áður var ætlað undir blandaða notkun
verslunar, þjónustu og stofnana verður íbúðarsvæði

►

Aukin áhersla á byggð við Garðskagaveg í miðjum þéttbýliskjarna.

►

Atvinnusvæði við Gauksstaði er fellt niður.
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9
9.1

Samgöngur og veitur (Þjónustukerfi)
Leiðarljós

Góðar samgöngur við næstu byggðir og höfuðborgarsvæðið eru
nauðsynlegar fyrir sveitarfélagið. Innan byggðar í þéttbýlinu verði búið í
haginn fyrir vistvæna og hagkvæma samgöngukosti. Almenningssamgöngur
til næstu byggða verði raunhæfur og hagkvæmur valkostur. Akstursleið að
sveitarfélaginu gefi jákvæða mynd af byggðinni og geri sveitarfélagið
aðgengilegt.
9.2

Forsendur

Samgöngur eru ágætar í sveitarfélaginu og eru tengingar við Sandgerðisbæ
og Reykjanesbæ góðar.
Landnotkunarflokkar í aðalskipulaginu fyrir samgöngur og veitur eru:

Þjóðvegir

Lengd

Umferð 2013
(ÁDU)*

Helgunarsvæði
frá miðlínu

Reykjanesbraut (41)

1,0 km

5.838

30 m

Garðskagavegur (45)

9,1 km

2.058

30 m

Miðnesheiðarvegur (423)

1,7 km

Sandgerðisvegur (429)

2,4 km

Nýr þjóðvegur

3,0 km

30 m
1.544

30 m
30 m

* ÁDU: árdagsumferð. Heimild: Vegagerðin, 2014.

Samkvæmt upplýsingum Vegagerðarinnar um slysatíðni á þjóðvegum í
sveitarfélaginu er hún nokkur. Meðaltalsslysatíðni á landinu í heild er 1,07.
Sérstaklega er slysatíðnin há á kaflanum merktur Garðskagavegur 3, frá
Réttarholti að Útgarðsveg .

►

Vegir: stofnvegir og tengivegir

►

Göngu- og hjólaleiðir

►

Reiðleiðir

7

►

Fráveita (F)

6

►

Rafveita (R)

►

Vatnsveita (H og V)

Slysatíðni

8
2004
2006
2008

5

2010

4

2012

3
2

9.3

1

Þjóðvegir

0

Þjóðvegir í sveitarfélaginu eru 4 og er veghald í höndum Vegagerðarinnar.
Mesta umferðin er um Reykjanesbrautina, eða um 5.800 bílar á sólarhring.
Samkvæmt vegaskrá Vegagerðarinnar liggur Garðskagavegur um
sveitarfélagið frá suðri til norðurs og fer í gegnum þéttbýlið. Syðstu hluti
Garðskagavegar fer um Reykjanesbæ.
Mynd 7

Slysatíðni á þjóðvegum í sveitarfélaginu 2004-2012. Heimild: Vegagerðin
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9.4

7.000

Ársdagsumferð (ÁDU)

6.000
5.000
4.000

Sandgerðisvegur
Garðskagavegur

3.000

Tengivegir

Sveitarfélagið er veghaldari tengivega í sveitarfélaginu. Aðalskipulagið gerir
ráð fyrir að þeir verði a.m.k. 5. Eftir er að byggja ofanbyggðaveginn. Megin
tilgangur nýs vegar er að undirbyggja skilvirkt umferðarflæði frá íbúðarbyggð
að Garðskagavegi. Ofanbyggðavegurinn hefur verið á aðalskipulagi
sveitarfélagsins frá árinu 1998 og hefur verið gert ráð fyrir honum í
deiliskipulagi íbúðarsvæðanna.
Tengivegir

Helgunarsvæði
frá miðlínu

Skagabraut

15 m

Gerðavegur

15 m

Ofanbyggðarvegur (nýr vegur)

15 m

Tilkynningarskyld
framkvæmd skv. lögum
nr. 106/2000

Nýr tengivegur fyrir atvinnusvæði.
Tengist Sandgerðisvegi (429),
Miðnesheiðarvegi (423) og
Garðskagavegi (45)

15 m

Huga þarf að
staðsetningu
gatnamóta

Reykjanesbraut
2.000
1.000
0
2004

Mynd 8

9.3.1

2005

2006

2008

2010

2012

2013

Ársdagsumferð á þjóðvegum í sveitarfélaginu 2004-2013. Heimild: Vegagerðin

Nýr þjóðvegur

Í stefnu aðalskipulagsins er gert ráð fyrir nýjum 3 km löngum þjóðvegi í
sveitarfélaginu, sem yrði megin aðkoman að þéttbýlinu. Megin forsendur eru
að skilja almenna umferð frá umferð vegna iðnaðarsvæða við Helguvík og
Berghóla, og afmarka eðlilegri aðkomu að sveitarfélaginu.

Skilmálar fyrir vegi
►

Svokallaður ofanbyggðarvegur er tilkynningarskyldur skv. lögum um mat
á umhverfisáhrifum. Í tilkynningu þarf að huga að hljóðvist á
íbúðarsvæðum næst vegi og aðgengi íbúa að opnu svæði. Niðurstaða
umhverfismats aðalskipulagsins var á ofanbyggðarvegur kynni að valda
neikvæðum umhverfisáhrifum, sem snú að skertu aðgengi íbúa að
óbyggðu svæði og útivistarsvæði. Við hönnun vegarins skal því tryggja
öruggar og góðar þveranir um veginn fyrir gangandi og hjólandi umferð.

►

Vinna skal í samvinnu við Vegagerðina við frekari útfærslu á nýjum
þjóðvegi og ákvörðun um framkvæmdatíma.

Til skoðunar voru nokkrir staðarvalskostir. Ákveðið var að tillaga að nýrri
veglínu hentaði best, þar sem hún nýtir núverandi vegakerfi, er styst og hefur
minnst áhrif á aðra landnotkun, sjá þemakort bls. 34.
Við frekari útfærslu á nýjum þjóðvegi þarf að skoða fyrirkomulag gatnamóta
við Sandgerðisveg og Miðnesheiðarveg, ásamt gatnamótum við
Garðskagaveg. Unnið verður í samráði við Vegagerðina um útfærslu vegar
og framkvæmdatíma.

Skilmálar

Nýr þjóðvegur er ekki háður lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum,
þar sem vegurinn er styttri en 10 km, er í dreifbýli og fer ekki um
verndarsvæði.
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9.5

Sporbundin umferð

Hugmyndir hafa verið um sporbundna umferð milli Keflavíkurflugvallar og
höfuðborgarsvæðisins. Afmörkun leiðar fyrir nýjar almenningssamgöngur
færi um nokkur sveitarfélög, þ.m.t. Garð. Afmörkun leiðar fyrir sporbundna
umferð er hins vegar innan skipulagssvæðis Keflavíkurflugvallar.
Sveitarfélagið Garður mun í samvinnu við viðkomandi sveitarfélög og
Keflavíkurflugvöll vinna að framgangi bættra samgangna.
9.6

Göngu- og hjólaleiðir

Megin stefna aðalskipulagsins er að vinna áfram að gerð göngu- og
hjólaleiða í sveitarfélaginu. Helstu breytingar frá aðalskipulagi 1998-2018
eru:
►

Tenging við göngu- og hjólaleiðir í Sandgerðisbæ, annars vegar við
Selakletta og hins vegar við Garðskagaveg (45).

►

Göngu- og hjólaleið sem liggur um sveitarfélagið, skipulagssvæði
Keflavíkurflugvallar og Reykjanesbæ.

►

Göngu- og hjólaleið frá þéttbýlinu til suðurs að Keflavíkurflugvelli og
Reykjanesbæ.

Megin göngu- og hjólaleiðir eru afmarkaðar á þéttbýlis- og
sveitarfélagsuppdráttum, ásamt þemakorti um samgöngur á bls. 34.
9.7

Reiðleiðir

Megin stefna aðalskipulagsins er að vinna áfram að gerð reiðleiða í
sveitarfélaginu. Helstu breytingar frá aðalskipulagi 1998-2018 er gerð
undirganga við Garðskagaveg (45), til að tryggja öruggi við þverun.
9.8

Veitur

HS Veitur hf. sjá um veitustarfsemi fyrir öll sveitarfélög á Suðurnesjum auk
Keflavíkurflugvallar.
9.8.1

Vatnsveita

Ferskvatn fyrir Garð er tekið úr vatnsbóli í Lágum í Grindavíkurbæ, nærri
Árnarétt og við Skálareyki. Stofnlagnir neysluvatns liggja frá Lágum að

dreifikerfi Garðs. Lega stofnlagna neysluvatns (V) er sýnd á
sveitarfélagsuppdrætti. Ekki er fyrirhuguð breyting á legu stofnlagna.
Heita vatnið fyrir Garð er framleitt í orkuverinu í Svartsengi í Grindavíkurbæ.
Framleiðsla heitavatnsins er hitað ferskvatn úr Lágum. Stofnlagnir heita
vatns (H) liggja frá Lágum, samsíða ferskvatnslögnum. Lega stofnlagna er
sýnd á sveitarfélags- og þéttbýlisuppdrætti. Ekki er fyrirhuguð breyting á legu
stofnlagna.
9.8.2

Rafveita

Lagnaleiðir raflína eru sýndar á þéttbýlis- og sveitarfélagsuppdráttum.
Gerð er grein fyrir lagnaleið sem tengist mögulegri legu raflína í
Sandgerðisbæ. Gert er ráð fyrir því að lagnaleið fylgi mannvirkjabelti, annars
vegar Sandgerðisvegi og hins vegar olíulögn. Sveitarfélagið gerir ráð fyrir að
raflínur verði í jörðu, enda verði uppbygging atvinnustarfsemi í nágrenni
hennar.
Gert er ráð fyrir raforkuflutningi vegna uppbyggingar í Helguvík. Fyrir liggur
ákvörðun um jarðstrengi meðfram Reykjanesbraut (41) og Garðvegi (45) að
Helguvíkursvæðinu. Fyrir liggur álit Skipulagsstofnunar vegna mats á
umhverfisáhrifum raflína (Suðvesturlínur), dags. 17.9.2009.
Raflínur og jarðstrengir með spennu 132 kV og hærri verða líklega í eigu og
á ábyrgð Landsnets.
Helstu raflínur í sveitarfélaginu eru:
Raflínur

Spennustig

Háspennulína sem fyrirhugað er að komi yfir
sveitarfélagamörkin frá Sandgerðisbæ, sunnan af Rockville
liggi samhliða Sandgerðisvegi og þaðan beina leið að
iðnaðarsvæði við Helguvík. Gert er ráð fyrir að jarðstrengir

132 kV

Flutningssvæði jarðstrengja frá Fitjum að Helguvík. Gert er
ráð fyrir allt að 5 strengjum innan flutningssvæðis. Í upphafi
verða lagðir tveir strengir. Heildarbreidd helgunarsvæðis er
um 35 m, þar innan verða ekki leyfðar byggingar

132-220 kV

32

Aðalskipulag Garðs 2013 - 2030
Greinargerð

Skilmálar rafveitu
►

Allar raflínur í þéttbýli verða jarðstrengir.

►

Helgunarsvæði 132-220 kV jarðstrengja er 10 m hver strengur.
Helgunarsvæði 5 strengja frá Fitjum að Helguvík er alls 35 m.

►

Helgunarsvæði 132 kV háspennulínu er 60 m.

9.8.3

►

Áform um útrásir fráveitu.

►

Ný raflína í suðurhluta sveitarfélagsins, sem er framhald af legu línu í
Sandgerðisbæ.

Fráveita

Fjórar útrásir eru tilgreindar í skipulaginu í sveitarfélaginu: Ein við Útskála,
ein við hafnarsvæðið og ein sunnan hafnarsvæðisins (sjá þéttbýlisuppdrátt).
Að lokum er ein við Leiruhólma (sjá sveitarfélagsuppdrátt). Ætlunin er að
safna öllu frárennsli frá þéttbýlinu í sveitarfélaginu í þessar útrásir. Gert er
ráð fyrir að lengja útrás við Útskála. Sveitarfélagið stefnir að því að skólp fari
í gegnum 1. stigs hreinsun, þ.e. grófhreinsun, áður en því er veitt í viðtaka í
samræmi við lög og reglugerð. Það er jafnframt markmið sveitarfélagsins að
ná að tengja 80% þéttbýlisins við fráveitukerfi á skipulagstímabilinu.
Uppbygging á athafnasvæðinu á Ásbrú norður krefst samvinnu milli
hlutaðeigandi sveitarfélaga um uppbyggingu fráveitukerfis fyrir svæðið.
Skilmálar fráveitu
►

Við staðarval fráveitu og umfang þarf að taka tillit til umhverfisþátta s.s.
lífríki sjávar og strandlengju og ásýndar.

►

Áform um uppbygging fráveitu á Ásbrú norður skal vinna í samráði við
Reykjanesbæ, Sandgerðisbæ, Keflavíkurflugvöll og Heilbrigðiseftirlit
Suðurnesja.

►

Uppfæra þarf framkvæmdaáætlun um fráveitu í sveitarfélaginu. Ráðgert
er að sú endurskoðun fari fram á fyrri hluta skipulagstímabilsins.
Framkvæmdaáætlun mun gera grein fyrir nauðsynlegum framkvæmdum,
umfangi og forgangsröðun þeirra.

9.9

Mynd 9

Stofnbrautir sem voru til skoðunar í sveitarfélaginu

Helstu breytingar

►

Tillaga að nýjum þjóðvegi, sem yrði megin aðkoma að þéttbýlinu í Garði.

►

Tengingar göngu- og hjólaleiðir við stígakerfið í Sandgerðisbæ,
Reykjanesbæ og Keflavíkurflugvöll.
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10

Samfélag

10.1

Leiðarljós

Í Garði verði eftirsóknarvert að búa, í öruggu umhverfi sem rúmar aðstæður
fyrir margvíslegar bætur sem snúa að samfélagsþáttum. Aðgerðir sem stuðla
að lífsgæðum íbúa verðir skilgreindar og mörkuð stefna um
samfélagsþjónustu og umgjörð hennar, þannig að þjónustan geti þróast á
æskilegan máta. Menningarminjum verði gert til góða svo þær glatist ekki
heldur verði aðgengilegar komandi kynslóðum.
Markmið

Samstarf hefur verið við nágrannasveitarfélögin um dvalarheimili aldraðra,
Garðvang. Í bænum eru Búmannaíbúðir með góðri aðstöðu fyrir eldri íbúa
sveitarfélagsins.

Landnotkunarflokkar í aðalskipulaginu fyrir samfélag eru:
►

Samfélagsþjónusta (S)

►

Kirkjugarðar (K)

►

Íþróttasvæði (ÍÞ)

►

Minjavernd (MV)

►

Hverfisvernd menningarminja og húsa (HV)

►

Nýting sóknarfæra og vaxtarmöguleika við alþjóðaflugvöll.

►

Samnýting þjónustusvæða með nágrannasveitarfélögum.

►

Verndun búsetuminja og sérkenna í sveitarfélaginu.

10.3

►

Afmörkun menningarminja og skilgreina þá skilmála sem þeim fylgja.

Skilgreining í skipulagsreglugerð:

►

Nýting minja um búsetu og atvinnulíf til eflingar ferðaþjónustu.

►

Nýting nándar við náttúru til útiveru og fræðslu.

►

Nýting sérstöðu umhverfis til listrænnar vinnu.

10.2

Forsendur

Í Garði er ýmis konar samfélagsþjónusta fyrir unga sem aldna á sviði
menntunar, fræðslu, menningar, umönnunar og útivista. Í sveitarfélaginu er
leikskóli, grunnskóli, tónlistarskóli og sundlaug.
Í þjónustu- og stjórnsýslumiðstöðinni á mótum Gerðavegar og Garðbrautar
við Sunnubraut 4 eru bæjarskrifstofur ásamt verslun á jarðhæð. Á efri hæð er
m.a. sýningarsalur sem nýst hefur til sýningar á verkum þátttakenda
verkefninu Ferskir vindar.
Bærinn státar af Byggðasafninu og merkilegum vitum sem hafa mikið
aðdráttarafl. Hið sama má segja um hina fornfrægu Útskálakirkju.

Samfélagsþjónusta (S)

Svæði fyrir stofnanir og fyrirtæki sem óháð eignaraðild veita almenna
þjónustu við samfélagið svo sem menntastofnanir, heilbrigðisstofnanir,
menningarstofnanir, félagslegar stofnanir, trúarstofnanir og aðrar
þjónustustofnanir ríkis, sveitarfélaga eða annarra aðila.
10.3.1

Núverandi samfélagsþjónusta

í Garði er starfandi einn grunnskóli og einn leikskóli. Leikskólar eru ætlaðir
börnum á aldrinum 2 - 6 ára og er fyrsta stigið í menntakerfinu.
Nr.*

Lýsing

S1

Byggðasafn Garðs.
Garðskagi.

S2

Útskálakirkja.
Kirkja og safnaðarheimili. Jafnframt er þar afmarkaður kirkjugarður (K).

S3

Garðvangur.
Dvalarheimili aldraðra.
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Nr.

Lýsing, frh.

S4

Gerðaskóli.
Nýlega hefur verið byggt við skólann og er þar salur sem nýtist sem
samkomusalur fyrir ýmiskonar starfsemi utan skólans til hagsbóta fyrir
samfélagið. Gerðaskóli var settur 1872 og er þriðji elsti skólinn á landinu
sem starfað hefur óslitið frá stofnun.

S5

Gamla samkomuhúsið við Garðbraut

S6

Björgunarsveitarhúsið

S7

Leikskólinn Gefnarborg
Stækkun á lóð

S8

Tónlistarskólinn

S9

Bókasafn Gerðaskóla

S10

Unuhús

S11

Auðarstofa

* Sjá staðsetningu á þemakorti bls. 22.

10.4

Skilgreining í skipulagsreglugerð:
Svæði fyrir kirkjugarða og grafreiti.
Nr.*

Lýsing

K1

Kirkjugarður að Útskálum.
Gert er ráð fyrir stækkunarmöguleikum samkvæmt samningi
sveitarfélagsins og Kirkjumálasjóðs frá 18.12.2009.

* Sjá staðsetningu á þemakorti bls. 29.

10.5

Svæði fyrir landfreka íþróttaaðstöðu aðra en þá sem þjónar tilteknu hverfi,
svo sem skeiðvelli, og hesthúsabyggð, akstursíþróttasvæði,
skotæfingasvæði, golfvelli og stærri íþróttamiðstöðvar.
Nr.

Lýsing

Stærð

ÍÞ1*

Ný hesthúsabyggð á Útskaga.
Möguleiki á hestaleigu og uppbyggingu í tengslum við
ferðaþjónustu.

1 ha

ÍÞ2*

Íþróttasvæði Garðs. Stór íþróttavöllur er í Útgarði og
hefur hann verið stækkaður enn frekar við endurskoðun
aðalskipulags og mun nægja sveitarfélaginu á
skipulagstímabilinu. Heimild til uppbyggingar fyrir
margvíslega íþróttaaðstöðu.

9,4 ha

ÍÞ3

Golfvöllur í Leiru.
Golfvöllur er stækkaður til norðurs og vesturs, þannig
að hægt verði að hafa 27 holu völl.

56,5 ha

Skilmálar samfélagsþjónustu
►

Í deiliskipulagi eru settir skilmálar fyrir byggingar fyrir samfélagsþjónustu.

Íþróttasvæði (ÍÞ)

Skilgreining í skipulagsreglugerð:

10.3.2 Ný samfélagsþjónusta
Á miðsvæðum er gert ráð fyrir að ný samfélagsþjónusta geti verið á
jarðhæðum húsa.

Kirkjugarðar og grafreitir (K)

* Sjá staðsetningu á þemakorti bls. 22.
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Skilmálar íþróttasvæða
►

10.7

Í deiliskipulagi eru settir skilmálar fyrir byggingar og aðstöðu á
íþróttasvæðum.

10.6

Afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF)

Skilgreining í skipulagsreglugerð:
Svæði fyrir afþreyingu og móttöku ferðafólks, þ.m.t. þjónustumiðstöðvar á
hálendi og verndarsvæðum, fjallaskálar, tjald- og hjólhýsasvæði og
skemmtigarðar.

Nr.*

Lýsing

Stærð

AF1

Svæði umhverfis Byggðasafn Garðs.
Nýtist sem tjaldsvæði og í tengslum við starfsemi
byggðasafns og ýmsa atburði tengda ferðamennsku
o.fl. s.s. aðstöðu fyrir verkefnið Ferskir vindar

4,6 ha

Tjaldsvæði vestan Gerðaskóla.
Tjaldsvæði þar sem nýta má aðstöðu við skólalóð.

0,9 ha

AF2

* Sjá staðsetningu á þemakorti bls. 22.

Skilmálar fyrir afþreyingar- og ferðamannasvæði
►

Við deiliskipulagningu AF1 og AF2 skal hugað sérstaklega að
fornminjum.

►

Við hönnun og skipulagningu á AF1 skal huga að útsýni vegfarenda um
Skagabraut. Nýta skal landkosti sem best, s.s. sjávarútsýni, landslag og
birtuskilyrði. Sérstaklega skal huga að vandaðri hönnun og yfirbragði og
laga sig að fíngerðri byggð í umhverfinu.

Minjavernd (MV)

Skilgreining í skipulagsreglugerð:
Svæði þar sem eru friðlýstar fornleifar og friðaðar fornminjar, hús og
mannvirki sem njóta sjálfkrafa verndar á grundvelli aldurs þeirra samkvæmt
lögum um menningarminjar.
Fyrir liggur skráning fornminja í Sveitarfélaginu Garði í þremur skýrslum.
Samkvæmt fornleifaskráningum sem unnar hafa verið fyrir þéttbýlissvæðið er
víða að finna merkilegar minjar. Á þeim gögnum munu tillögur um friðun og
verndun m.a. byggja. Reynt verður eftir fremsta megni að varðveita merkar
minjar og forða þeim frá eyðileggingu. Slík varðveisla er mikilvæg fyrir
menningararfleifð sveitarfélagsins og verður aðdráttarafl fyrir ferðamenn.
Samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012 teljast fornleifar til „hvers
kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem menn hafa
gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem:
a. Búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði
og bæjarleifar ásamt tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga,
húsaleifar hvers kyns, svo sem leifar kirkna, bænhúsa, klaustra,
þingstaða og búða, leifar af verbúðum, naustum og verslunarstöðum og
byggðaleifar í hellum og skútum,
b. Vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum,
verstöðvum, bólum, mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri,
c.

Tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar,
svo og leifar eftir veiðar til sjávar og sveita,

d. Vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum
samgöngumannvirkjum, vöð, varir, leifar hafnarmannvirkja og bátalægi,
slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur vega- og siglingamerki ásamt
kennileitum þeirra,
Fornminjar njóta friðunar nema annað sé ákveðið af Minjastofnun Íslands. Til
byggingararfs samkvæmt lögum um menningarminjar teljast hús og önnur
mannvirki og einstakir hlutar þeirra sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt
eða listrænt gildi.
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Friðun felur í sér sjálfkrafa verndun fornminja, húsa og mannvirkja á
grundvelli aldurs þeirra, samkvæmt nánari fyrirmælum laga um
menningarminjar.

►

Öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eða eldri eru friðuð.

►

Nr.

Lýsing

MV1

Útskálar. Íbúðarhús Útskála er frá árinu1890.

MV1a

Kirkjustaðurinn Útskálar.
Kirkjan friðuð 1. jan. 1990. Timburkirkjan er reist árið 1861 – 1862,
hönnuður Einar Jónsson forsmiður frá Brúarhrauni. Kirkjan var lengd til
austurs 1895 og smíðuð við hana forkirkja, stækkuð árið 1975.

MV2

MV3

Garðskagaviti eldri.
Garðskagaviti eldri var friðaður 1. desember 2003 skv. lögum um
húsafriðun nr. 104/2001. Byggingarár vitans er 1897 og var hann
hannaður af verkfræðingum dönsku Vitamálastofnunarinnar. Vitinn er úr
steinsteypu og áfast við hann varðhús. Umhverfis er pallur úr tilhöggnu
grjóti. Vitinn var tekinn úr notkun árið 1944.
Bærinn Skálareykir og Skagagarðurinn.
Bærinn Skálareykir Skagagarðurinn og aðrir hlaðnir garðar, ásamt fornum
akurlöndum eru friðlýstar minjar., Akurreinar sem friðlýstar voru 1930, eftir
lýsingu Brynjúlfs Jónssonar. Ógreinilegar og mest til horfnar.

Í aðalskipulaginu er lögð áhersla á að vernda svæðið frá Útskálum að
Skagatá, norðan Skagabrautar. Svæðið er mjög sérstakt og þar er að finna
þekktar fornminjar og mannvistarleifar. Stök hús mynda einstakt þétt 19.
aldar byggðarmynstur og búsetulandslag. Hlaðnir garðar, lágir bæjarhólar og
varir og lendingar setja sterkan svip á svæðið.

►
►

►
►
►
►
►
►
►

►

Unuhús, Gerðavegur 28a, 1890

►

Efri Kothús, Kothúsavegur 10, 1897
Kothús, Kothúsavegur 12,1897

►

Jaðar, Jaðar, 1905
Efri Rafnkelsstaðir, Rafnkelsstaðavegur 8, 1910
Réttarholt, Réttarholtsvegur 17, 1912
Krókvöllur, Skagabraut 6, 1905
Guðlaugsstaðir, Skagabraut 41, 1920
Nýibær, Skagabraut 44 a, 1911
Sjávargata, Skagabraut 72, 1905
Blómsturvellir 76, Skagabraut, 1920

►

Hólavellir, Skagabraut 86, 1920
Skuld, Akurhúsavegur 7, 1924
Varir, Varavegur 14, 1920

►

Útskálar, Útskálar, 1890

►
►

Hús sem byggð eru á tímabilinu 1926-1928 eru:
►

Meiðastaðir, Meiðastaðavegur 7A, 1928

►

Meiðastaðir, Meiðastaðvegur 7B, 1928

►

Miðhús, Miðhús, 1926

►

Neðra Hof, Skagabraut 72A, 1927

►

Varir 1, Varavegur 9, 1926

Skilmálar minjaverndar
►

Allar ákvarðanir/framkvæmdir sem mögulega geta haft áhrif á fornleifar
(minjar) þarf að hafa samráð um við Minjastofnun og deiliskipulag
viðkomandi svæða að fá umsögn Minjastofnunar.

►

Óheimilt er að raska friðuðum húsum og mannvirkjum, spilla þeim eða
breyta, rífa þau eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands.

►

Eigendum húsa og mannvirkja sem ekki njóta friðunar en byggð voru
1925 eða fyrr, svo og forráðamönnum kirkna sem reistar voru 1940 eða

10.7.1 Ný minjavernd
Hús sem byggð eru fyrir árið 1925 eru:

Akurhús l, Akurhús 1, 1912
Lambhús, Gaukstaðarvegur 6a, 1920
Þórshamar, Gerðavegur 33, 1912
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fyrr, er skylt að leita álits hjá Minjastofnun Íslands með minnst sex vikna
fyrirvara ef þeir hyggjast breyta þeim, flytja þau eða rífa.
10.8

Skilmálar hverfisverndar
►

Hverfisvernd menningarminja (HV)

Skilgreining í skipulagsreglugerð:
Svæði þar sem sveitarstjórn hefur sett ákvæði um hverfisvernd til að vernda
sérkenni eldri byggðar eða annarra menningarsögulegra minja,
náttúruminjar, landslag eða gróður vegna sögulegs, náttúrulegs eða
menningarlegs gildis, án þess að um friðun sé að ræða samkvæmt öðrum
lögum.
Áhersla verður á verndun búsetulandslags og menningarminja. Skilgreind
verða svæði, byggð og mannvirki sem falla undir hverfisvernd. Stefnt er að
frekari skráningu og merkingum með gerð húsa – og byggðakönnunar.

Öll svæði sem staðfest hverfisvernd gildir um skulu deiliskipulögð ef
framkvæmdir eru fyrirhugaðar. Í deiliskipulagi er landnotkun,
mannvirkjagerð og umgengni nánar útfærð í samræmi við reglur settar í
aðalskipulagi. Þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu hverfi/svæði
skal lagt mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra bygginga
sem fyrir eru með gerð húsakönnunar. Könnunin verður höfð til hliðsjónar
við ákvörðun um réttindi, skyldur og kvaðir samfara hverfisvernd.

10.9

Helstu breytingar

►

Hverfisverndun býla og menningarminja.

►

Aldursfriðun.

►

Afmarkað er afþreyingar- og ferðamannasvæði.

Hús í elsta byggðarkjarna Garðs eru mörg hver frá því snemma upp úr
síðustu aldamótum.
Nr.

Lýsing

HV2

Nýi vitinn. Garðskagi
Nýi vitinn sem byggður var árið 1944 stendur á fornu akurlandi sem var
úthlutað úr landi Útskála. Vitinn sem er tæpum helmingi hærri en sá
eldri, um 23 m, setur sterkan svip á umhverfi Útgarðs ásamt gamla
vitanum.

HV3

Svæðið norðvestan Gerðavegar að Skagatá og suðaustan
Gerðavegar
Svæðið norðan Skagabrautar er mjög sérstakt og þar er að finna
þekktar fornminjar og mannvistarleifar. Stök hús mynda einstakt þétt 19.
aldar byggðarmynstur og búsetulandslag. Hlaðnir garðar, lágir
bæjarhólar og varir og lendingar setja sterkan svip á svæðið. Hið sama
á við sunnan Gerðavegar að hluta.
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11
11.1

Takmarkanir á landnotkun
Forsendur

Ýmsar takmarkanir á landnotkun eru í gildi í sveitarfélaginu. Á þetta t.d. við
um hávaða frá flugumferð, hindrunarfleti flugumferðar, þynningarsvæði
stóriðju, legu olíulagnar frá Helguvík að Keflavíkurflugvelli og legu annarra
stofnlagna.
11.2

Náttúruvá (NV)

Skilgreining í skipulagsreglugerð:
Svæði þar sem hætta er talin stafa af náttúruhamförum, svo sem snjóflóðum,
skriðuföllum, sjávarflóðum, vatnsflóðum, jarðskjálftum, eldvirkni eða veðurfari
(ofviðri).
Innan Garðs getur verið hætta af sjávarflóðum, jarðskjálftum og eldvirkni.
Þar sem náttúruvá er fyrir hendi þarf nýting svæða að vera í samræmi við lög
og reglugerðir. Auðkenna skal í aðalskipulagi svæði undir náttúruvá,
fyrirhugaða landnotkun og greina frá hvaða reglur gilda á hverju þeirra um
umgengni og mannvirkjagerð. Einnig skal gera grein fyrir þegar byggðum og
fyrirhuguðum varnarmannvirkjum.

Fjögur til fimm söguleg eldgos hafa orðið á Reykjanesskaga á árunum 875 til
1340 og um 16 hraun runnið. Á suðvesturhluta Reykjanesskagans liggur
Reykjanes– Svartsengisreinin þar sem hraun rann síðast árið 1226. Söguleg
hraun hafa ekki náð út á Rosmhvalanes.
11.2.2 Sjávarflóð
Áætlun um sjóvarnir er gerð samkvæmt lögum um samgönguáætlun. Við
gerð áætlana um sjóvarnir skal Siglingastofnun hafa samvinnu og samráð
m.a. við hlutaðeigandi sveitarstjórn. Ríkissjóður greiðir stærsta hluta
kostnaðar við undirbúning og framkvæmdir við sjóvarnir. Landeigendur og
sveitarfélög, sem hag hafa af varnaraðgerðum á landi sínu, greiða einnig
hluta og skiptist kostnaður á milli landeigenda að tiltölu við stærð þess lands
og strandlengju sem verja á. Sjá afmörkun sjóvarna á þemakorti bls. 43.
Áhættan verður metin samkvæmt áhættumati Vegagerðarinnar og
áhættumati Almannavarnadeildar Ríkislögreglustjóra. Í vinnslu.
11.3

Varúðarsvæði (VA)

Skilgreining í skipulagsreglugerð:

11.2.1 Jarðskjálftar og eldgos

Svæði þar sem heilsu eða öryggi kann að vera ógnað, svo sem vegna
hávaða, mengunar, hættulegra efna og annarra takmarkana sem setja þarf í
varúðarskyni. Svæði í biðflokki samkvæmt verndar- og orkunýtingaráætlun.

Byggð í Garði er skammt frá hinu virka gosbelti á Reykjanesskaga.
Jarðskjálftahætta er til staðar á öllu svæðinu. Fjögur virk eldstöðvakerfi liggja
með sprungureinum suðvestur Reykjanesskaga og skaginn tengir saman
hryggjakerfi Atlantshafsins og gosbelti Íslands. Jarðskjálftar geta því verið
tíðir eftir miðjum skaganum.

Tvö skilgreind varúðarsvæði eru afmörkuð: VA1 er þynningarsvæði
fyrirhugaðs álvers í Helguvík og VA2 er afmarkað utanum Veðursjá
Veðurstofu Íslands er á Miðnesheiði (sjá þemakort, bls. 43). Aðalhlutverk
veðursjárinnar er að fylgjast með úrkomu og vindafari. Hún nýtist einnig til að
fylgjast með gosmekki við eldgos.

Lárétt hröðun í jarðskjálftum á Íslandi hefur verið skilgreind í tengslum við
hönnun húsa og er meginhluti byggðar í Garði með áætlaða hröðun upp á
0,1 g en svæðin sunnan til í sveitarfélaginu eru á svæði með hröðun 0,150,2g. Hér er um að ræða mestu líklegu hröðun á 500 ára tímabili, sem
jafngildir 10% líkum á þessari hröðun á næstu 50 árum. Jarðskjálftahönnun á
Íslandi tekur mið af staðli sem tók gildi júlí 2009 (Eurocode 8: Design
provisions for earthquake resistance of structure).
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Nr.

Lýsing

►

VA1

Þynningarsvæði.
Tillaga að þynningarsvæði fyrir áætlaða loftmengun frá álveri í
Sveitarfélaginu Garði er byggð á

Flugöryggissvæði B: Byggingar fyrir athafna- og iðnaðarhúsnæði leyfðar
en önnur byggð ekki heimiluð.

►

Flugöryggissvæði C: Heimilt er að byggja sérbýli ef þéttleiki (landnýting)
er innan við 20% svo og atvinnuhúsnæði.

upplýsingum frá Norðuráli. Þynningarsvæðið nær til Reykjanesbæjar,
sveitarfélagsins Garðs og svæðis sem skilgreint er sem
Keflavíkurflugvöllur.

Gert er ráð fyrir að APZ flokkun falli niður þegar skipulagsreglur
Keflavíkurflugvallar taka gildi (sjá þemakort bls. 43).

Ekki er gert ráð fyrir landbúnaði eða íbúðabyggð innan þynningarsvæðis.
VA2

Veðurradar
Þar sem veðursjáin þarf beina sjónlínu til mælinga eru þau tilmæli að hafa
skuli samráð við Veðurstofu Íslands áður en veitt er byggingarleyfi fyrir
mannvirkjum sem eru hærri en 46,8 m y.s. og fara þar með yfir sjónlínu
veðursjárinnar.
Starfsemi verði ekki heimiluð innan 400 m radíusar frá veðursjá, í
samræmi við útreikninga framleiðanda og Geislavarna ríkisins.

11.4

Hindranafletir flugvalla (HF)

Skilgreining í skipulagsreglugerð:
Svæði í nágrenni flugvallarsvæðis og á áhrifasvæði flugvallar sem háð er
takmörkunum á hæð mannvirkja og gróðurs vegna flugtaks og lendinga sem
settar eru í skipulagsreglum flugvalla sbr. lög um loftferðir.
Takmarkanir til landnotkunar og landnýtingar eru annars vegar
flugöryggissvæðin (APZ svæði) sem skilgreina takmarkanir á nýtingu
svæðanna. Hins vegar eru það hindranafletir út frá brautum sem setja
takmarkanir á hæð mannvirkja innan svæðanna. Skipulagsreglur
flugvallarins og Aðalskipulag Keflavíkurflugvallar ásamt viðauka I4 við
Chicago sáttmálan frá ICAO skilgreina þessar hindranir og takmarkanir.
APZ (Accidental Potential Zone) takmörkun á flugöryggissvæðum er
eftirfarandi:
►

Mynd 10

11.5

Stefna um verndun strandlengju og ýmsar takmarkanir á landnotkun

Olíulögn og olíugeymar

Olíulögn liggur um suðurhluta sveitarfélagsins, frá olíugeymslusvæði í
Helguvík að Keflavíkurflugvelli. Lögnin og olíugeymslusvæði tilheyrir
skipulagssvæði Keflavíkurflugvallar (Aðalskipulag Keflavíkurflugvallar 20052025) og er skilgreind sem varnar- og öryggissvæði (VÖ), sjá þemakort bls.
43.

Flugöryggissvæði A: Engin byggð er heimiluð á svæðinu.
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Skilmálar vegna olíulagnar
►

Helgunarsvæði olíulagnar er 10 m.

►

Afmörkun olíulagnar og olíugeymslusvæðis á sveitarfélagsuppdrætti
(VÖ) miðast við ákvörðun í aðalskipulagi Keflavíkur 2005-2025, eins og
það var í maí 2014. Afmörkunin á sveitarfélagsuppdrætti er eingöngu til
skýringar og er ekki um staðbundna ákvörðun um landnotkun að ræða
að hálfu Sveitarfélagsins Garðs. Aðalskipulag Keflavíkur ræður
landnotkun olíulagnar og olíugeymslu.

11.6

Hljóðlínur flugumferðar

Reiknaðar hafa verið hljóðlínur flugumferðar fyrir 55 dB(A) og 65 dB(A)
(Línuhönnun, 2008), sjá þemakort bls. 43. Samkvæmt reglugerð um hávaða
nr. 724/2008 skal miða við 65 dB(A) mörk við húsvegg íbúðarhúsnæðis,
dvalarheimila og skóla í nágrenni starfandi flugvalla. Þegar byggðar verða
nýjar flugbrautir mun 55 dB(A) hljóðlína gilda fyrir þær, í samræmi við álit
Umhverfisstofnunar þess efnis (Umhverfisstofnun, 2010). Heimilt er að
hávaði utan við húsvegg verði meiri ef tryggð er bein aðfærsla útilofts um
hljóðgildrur.
Skilmálar vegna hávaða frá flugumferð
►

Fylgjast þarf með þróun flugumferðar og flugvéla og meta reglulega hvort
ástæða sé til að endurreikna hljóðlínur flugumferðar. Sérstök áhersla er
lögð á flugbrautir þar sem byggð liggur nærri.

11.7

Eftirlits-, ratsjár- og fjarskiptastöðvar

Landhelgisgæslan hefur lagt til forsendur sem tryggja ásættanlega virkni
ratsjárstöðvarinnar og koma þær fram á upplýsingakorti um Miðnesheiði
(Landhelgisgæslan, 2011).

Tilmæli um nýtingu á takmörkunarsvæði
Hafa skal samráð við Landhelgisgæsluna áður en veitt eru byggingarleyfi
fyrir mannvirkjum sem eru hærri en 45,42 m y.s. og fara því yfir sjónlínu
ratsjárstöðvarinnar.
Byggingar sem ætlað er að málmklæða skulu vera bárujárnsklæddar, með
sléttan flöt á milli klæðninga sem er minni en 8½‘‘. Sveitarfélög takmarki
heimildir til notkunar annarrar málmklæðningar.
Skilmálar á öryggissvæði ratsjár
Varúðarsvæði er á milli 238 (gráðu) og 248 (gráðu) séð frá ratsjárstöðinni í
1.300 m radíus.
Þar sem starfsemi er ofan við lægsta geisla miðað við sjónlínu
ratsjárstöðvarinnar skal framkvæma mælingar og ef þarf að gera sérstakar
ráðstafanir vegna almannaheilla.
Veðursjá
Veðursjá Veðurstofu Íslands er á Miðnesheiði. Aðalhlutverk veðursjárinnar er
að fylgjast með úrkomu og vindafari. Hún nýtist einnig til að fylgjast með
gosmekki við eldgos.
Tilmæli vegna veðursjár
Þar sem veðursjáin þarf beina sjónlínu til mælinga eru þau tilmæli að hafa
skuli samráð við Veðurstofu Íslands áður en veitt er byggingarleyfi fyrir
mannvirkjum sem eru hærri en 46,8 m y.s. og fara þar með yfir sjónlínu
veðursjárinnar.
Starfsemi verði ekki heimiluð innan 400 m radíusar frá veðursjá, í samræmi
við útreikninga framleiðanda og Geislavarna ríkisins.

1. Takmörkunarsvæði, sem er afmörkun á mikilvægu sjónsvæði
ratsjárstöðvarinnar.
2. Öryggissvæði ratsjár.
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12

Umhverfisáhrif skipulagstillögu

Umhverfisáhrif tillögu að aðalskipulagi sveitarfélagsins Garðs eru á heildina
litið óveruleg neikvæð. Ákveðnir þættir hafa þó meiri áhrif en aðrir.
Uppbygging atvinnusvæða kemur til með að hafa neikvæð áhrif á loftgæði og
vega þar þyngst áætlanir um þungaiðnað í Helguvík. Nýr vegur frá
atvinnusvæðum hefur hins vegar jákvæð áhrif á loftgæði með styttingu
vegalengda og minni losun gróðurhúsalofttegunda. Mikill fjöldi fornminja er í
sveitarfélaginu og eru áhrif uppbyggingar atvinnusvæða og íbúðarsvæða á
fornminjar metin neikvæð vegna þeirrar hættu á að fornminjum verði raskað.
Taka verður tillit til fornminja á síðari stigum til að draga úr þeirri hættu.
Lykilþáttur í að draga úr áhrifum á fornminjar er einnig hverfisvernd
strandlengjunnar í Garði og byggðarinnar þar sem miðar að því að viðhalda
ásýnd og menningarverðmætum. Áhrif á heilsu íbúa í Garði eru í flestum
tilfellum metin óveruleg að því undanskyldu þegar uppbygging er talin hefta
aðkomu að útivistarsvæðum. Ofanbyggðavegur kann að takmarka aðgengi
að útivistarsvæði, en með því að tryggja örugga og góða þverun fyrir
gangandi og hjólandi umferð er dregið úr neikvæð áhrifum vegarins.

13

Heimildir

Adolf Friðriksson, Elín Ósk Hreiðarsdóttir, & Kristborg Þórsdóttir (2010).
Fornleifaskráning í sveitarfélaginu Garði II: Fornleifar frá Gufuskálum að
Hrúðurnesi. Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands.
Aðalskipulag Keflavíkurflugvallar 2005-2025.
Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2008-2024.
Aðalskipulag Sandgerðisbæjar 2008-2024.
Aðalskipulag Sveitarfélagsins Garðs 1998-2018.
Agnar Ingólfsson (1985). Fjörur á Suðvesturlandi, sérprent úr Árbók FÍ.
Ágústa Edwald (2008). Fornleifar á Garðskaga. Reykjavík: Fornleifastofnun
Íslands.
Hagstofa Íslands. Upplýsingar um mannfjölda. www.hagstofa.is
ÍSOR (2009). Vatnsverndarsvæði á Suðurnesjum. Unnið fyrir samvinnunefnd
um Svæðisskipulag Suðurnesja. Árni Hjartarson. Greinargerð. ÍSOR-09026.
28.02.2009.
Landhelgisgæslan (2011). Upplýsingakort. Miðnesheiði. Forma ehf.
Landslagsarkitektúr og skipulag.
Línuhönnun (2008). Hljóðspor við Keflavíkurflugvöll. Unnið fyrir
Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar og Reykjanesbæ. Október.
Jón Þ. Þór (1998). Gerðahreppur 90 ára. 1908-1998.
Svæðisskipulag Suðurnesja 2008-2024. Samvinnunefnd um Svæðisskipulag
Suðurnesja.
Umhverfisstofnun (2013). Náttúruminjaskrá.
http://www.ust.is/einstaklingar/nattura/natturuminjaskra/sudvesturland/
Vegagerðin (2014). Upplýsingar um umferð.
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/umferdin/umfthjodvegum/ og
umferdaroryggismal/slysatidni/
44

Aðalskipulag Garðs 2013-2030
Þéttbýlisuppdráttur

45

Aðalskipulag Garðs 2013 - 2030
Sveitarfélagsuppdráttur

46

