
 

 

Fundargerð 

Flatey - Verndarsvæði í byggð 

A1276-012-U01 

Dagskrá:  Athugasemdir og sjónarmið hagsmunaaðila 

Fundargestir:  Karl Kristjánsson,  Áslaug Berta Guttormsdóttir, Gyða Steinsdóttir, Valdimar 
Valdimarsson, úr stýrihópi.  
Matthildur Kr. Elmarsdóttir og Hildur Kristjánsdóttir, frá Alta.  
Pétur H. Ármannsson sviðsstjóri frá Minjastofnun Íslands sat fundinn frá kl 
16:15-18:00.  

Ritari:  Hildur Kristjánsdóttir og Matthildur Kr. Elmarsdóttir, Alta 

Dreifing:  Stýrihópur og Pétur H. Ármannsson hjá Minjastofnun 

Dags.  28.2. 2018. Fundur haldinn hjá Alta frá 15:00-18:00 

 

Dagskrá fundar var eftirfarandi: 

1. Farið yfir athugasemdir og sjónarmið sem komu fram á kynningar- og samráðsfundi sem 
haldinn var með hagsmunaaðilum þann 31. janúar s.l. og bárust eftir fundinn.  

2. Möguleg nálgun við mótun verndarstefnu kynnt og rædd. 
3. Næstu skref ákveðin. 

1.  Sjónarmið og athugasemdir frá hagsmunaaðilum 
Dregin hafa verið saman helstu sjónarmið sem komu fram á fundi með hagsmunaaðilum 31. 
janúar s.l. og hinsvegar athugasemdir sem bárust stýrihópi eftir fundinn, en fundarmönnum og 
öðrum á netfangalista Framfarafélags Flateyjar var boðið að senda ábendingar og sjónarmið 
varðanda tillögugerðina fyrir 17. febrúar, en sá frestur var síðan framlengdur til 21. febrúar. 
Kynningarglærur af fundinum voru sendar út á þann lista efir fundinn.  

Á samráðsfundinum var verkefnið kynnt, þ.e. 
● tildrög þess og tilgangur 
● lagagrunnur og leiðbeiningar sem það byggir á 
● tillöguferlið 
● hvaða gögn eru lögð til grundvallar mati á varðveislugildi og aðferðafræði við matið 
● helstu niðurstöður matsins 
● staða aðalskipulags og deiliskipulags 
● á hvað þáttum skilmálar gætu mögulega tekið 

Ekki voru lagðar fram neinar tillögur að skilmálum en eftirfarandi spurningum var beint til 
fundarmanna og snerust umræður um þær.   

A. Spurningar varðandi mögulega/líklega þróun byggðarinnar: 
● Ef litlar takmarkanir eru á nýbyggingum eða breytingum á húsum í Flatey, hvernig er þá 

líklegt að byggðin í eynni breytist og þróist? 
● Hvaða breytingar eru jákvæðar og hverjar eru neikvæðar? 
● Hvað er það helsta sem getur valdið þessum breytingum? 

B. Spurningar varðandi stýringu á þróun byggðarinnar: 

1 



 

 

● Ef æskilegt er að hafa áhrif á þróunina, hvernig ætti að gera það? 
● Hvað er mikilvægast að vernda / hverju er mikilvægast að stýra til að viðhalda 

varðveislugildi byggðarinnar? 
● Hversu stífa skilmála ætti að setja til að tryggja varðveislugildið ? 

Auk umræðu um ofangreindar spurningar var rætt um spurningar og ábendingar sem komu frá 
fundarmönnum sjálfum og síðan gefinn kostur á skila inn frekari sjónarmiðum og tillögum eftir 
fundinn.  

Hér að neðan eru dregin saman helstu efnisatriði sjónarmiða sem komu fram á fundinum 31. 
janúar og þeirra athugasemda sem bárust eftir fundinn  (blár og skáletraður texti). Undir hverju 
efnisatriði eru svör og útskýringar stýrihóps. Svörin byggja m.a. á upplýsingum frá Pétri H. 
Ármannssyni sviðstjóra hjá Minjastofnun Íslands en hann sat hluta fundarins. 

1.1 Tilefni tillögugerðar og rök fyrir henni 
Kallað er eftir frekari rökstuðningi fyrir verndarsvæði byggð í Flatey, m.a. í ljósi þeirra laga og 
skipulagsáætlana sem þegar gilda, verndaráætlunar Breiðafjarðar, og þess að húseigendum og 
sveitarfélaginu hefur gengið vel að standa vörð um byggðina og sérkenni hennar. 

Svör stýrihóps: 

● Líta má svo á að Flatey sé í raun nú þegar verndarsvæði í byggð m.v. hve vel hefur tekist 
til að standa vörð um húsin og m.v. þau ákvæði sem um byggðina gilda samkvæmt lögum 
um menningarminjar, í deiliskipulagi og aðalskipulagi.  Með skilgreiningu byggðarinnar 
sem verndarsvæðis í byggð verður hinsvegar viðhald hennar fest ennfrekar í sessi með 
betra aðgengi að styrkjum úr húsafriðunarsjóði Minjastofnunar en verndarsvæðum í 
byggð njóta forgangs í úthlutun fjármagns. Það er vilji stýrihóps að verndarstefna sem 
verður hluti af tillögu til ráðherra endurspegli þær áherslur sem samfélagið í Flatey hefur 
mótað í svokölluðum samfélagssamningi og birtast m.a. í alúð húseigenda við byggðina.   

Gagnrýnt er að ákvörðunarvald um verndun sé fært til ríkisins. 

Svör stýrihóps: 

● Samkvæmt upplýsingum frá fulltrúa Minjastofnunar Íslands verða aðalskipulag og 
deiliskipulag áfram þau stjórntæki sem setja skilmála fyrir byggðina. Í tillögu til ráðherra 
er sett fram almenn verndarstefna til eftirfylgni og nánari útfærslu í þessum 
skipulagsáætlunum. Skipulagsvaldið er því áfram hjá sveitarfélaginu. Í ákvörðun ráðherra 
felst fyrst og fremst gæðastimpill.  

● Stýrihópurinn lítur svo á að með tilnefningu verndarsvæðis í byggð sé verið að fá ríkið í lið 
með sér við að viðhalda mannvirkjum og minjum sem eru verðmætar á landsvísu. 
Sveitarfélag eða einstaklingar hafa kost á að sækja um fjármagn, ýmist úr fornleifasjóði 
eða húsfriðunarsjóði, til viðhalds og endurgerðar á húsum, minjum eða mannvirkjum.  

1.2 Lagaleg staða húseigenda 
Kallað er eftir áliti lögfróðra aðila á  samspili við skipulagsáætlanir og réttarstöðu húseigenda s.s. 
hvað varðar breytingar og viðhald á eignum. Vegna óvissu um réttarstöðu er lagt til að fresta 
framlagningu tillagna meðan lögfróðir aðilar fjalla um þau ágreiningsatriði. 

Svar stýrihóps:  

● Eftir samtal við fulltrúa frá Minjastofnun er ekki talin ríkja óvissa um réttarstöðu 
húseigenda. Skýrt er að deiliskipulag er það stjórntæki sem stýrir breytingum á 
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byggðinni. Deiliskipulag er þegar í gildi og þegar kemur að endurskoðun þess verður haft 
samráð við hagsmunaaðila eins og lög gera ráð fyrir. Þegar tillögudrög að verndarstefnu 
hafa verið unnin mun þetta skýrt nánar en reiknað er með að stefnan verði fremur 
almenn enda skilgreini aðalskipulag nánari stefnu eftir því sem talin er þörf á og síðan 
deiliskipulag.  

● Stýrihópur lítur svo á að deiliskipulag muni gegna hlutverki samþykktar sem lýst er í 7. gr. 
laga um verndarsvæði í byggð en þar segir að sveitarfélögum sé heimilt að setja sér 
samþykkt um frekari vernd svipmóts byggðar en mælt er fyrir um í ákvörðun ráðherra, 
enda eru þar tilgreindir þættir sem deiliskipulag skal taka til skv. skipulagslögum, s.s. 
formgerð húsa, afstaða þeirra innbyrðis og rýmismyndun, stærðarhlutföll, byggingarstíll, 
litur, áferð og efnisval ytra byrðis húsa auk sambands byggðar og náttúrulegs umhverfis. 

● Samkvæmt fulltrúa Minjastofnunar er ólíklegt að stofnunin beiti viðurlögum nema ef 
skyldi til að bjarga húsi frá eyðileggingu og þá gilda nú þegar viðurlög laga um 
húsafriðun.  

1.3 Áskoranir í Flatey 

Bent er á að taka þurfi tillit til þess að húseigendahópurinn fer alltaf stækkandi og að þarfir breytast, 
s.s. hvað varðar svefnrými og baðherbergi. Það geti þýtt meiri ásókn í að byggja við eða byggja nýtt. 

Svar stýrihóps:  

● Stýrihópur tekur undir að til að fólk geti viðhaldið húsunum sínum þarf fólk að geta búið í 
þeim og jafnvel haft af þeim tekjur. Við mótun verndarstefnu verður tekið mið af aðlögun 
vegna breyttra þarfa.   

Bent er á að ferðamönnum hafi fjölgað í Flatey og að þangað komi hópar af skemmtiferðaskipum. Því 
þurfi að huga að þolmörkum samfélags, umhverfis og grunngerðar. Þörf sé á stýringu umferðar og 
bættri aðstöðu fyrir ferðamenn. Þ.m.t. umbætur í vega- og stígagerð og aðstaða eins og salerni, bekkir, 
borð, skilti og upplýsingamiðlun. 

Svar stýrihóps:  

● Í tillögu að verndarstefnu verður fjallað um aukið álag vegna umferðar ferðamanna og 
mikilvægi þess að huga að stýringu ferðamanna, uppbyggingu innviða, merkingum og 
upplýsingamiðlun.  

Bent er á mikilvægi þess að fjalla um viðhald samfélagsins og heilsársbúsetu í Flatey. Einnig að 
aðgerðir vegna ágangs sjávar eru brýnar og þörf á að viðhalda ýmsum þáttum í umhverfinu, svo sem 
görðum, bryggjum, brunnum og öðrum minjum, ekki síður en húsum. 

Svar stýrihóps:  

● Við mótun tillögu að verndarstefnu verður lögð áhersla á  mikilvægi þess að viðhalda 
byggð í Flatey og því samfélagi og umhverfi sem þar er. Liður í þeirri viðleitni er viðhald 
innviða og annarra minja. Tillögugerðin mun því ná til slíkra mannvirkja og minja að því 
leyti sem þau eru innan verndarsvæ ðis. 

1.4 Mörk verndarsvæðis 
 
Spurt er hvers vegna eyjan öll er ekki skilgreind sem verndarsvæði, frekar en einungis þorpið. Bent er á 
að þróun annarsstaðar á eyjunni skipti ekki síður máli. Talið er að ljúka eigi við húsakönnun fyrir öll 
hús í Flatey. 
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Svar stýrihóps:  

● Í samráði við Minjastofnun Íslands var ákveðið að takmarka tillögugerðina við þorpið þar 
sem þar liggur fyrir húsaskrá en stofnunin gerir kröfu um að þau gögn liggi fyrir. Einnig 
var tekið mið af því að þorpið hefur nú þegar verið skilgreint sem  hverfisverndarsvæði í 
A ðalskipulagi Reykhólahrepps  2006-2018 .   

● Í greinargerð tillögunnar verður fjallað um eyjuna í heild, sérkenni hennar og verndargildi 
og litið er svo á að verndarsvæðið megi stækka síðar ef vilji er til þess.  

● Vinnsla húsakönnunar fyrir alla eyjuna myndi fresta tillögugerð um verndarsvæði í byggð. 

1.5 Gögn fyrir tillögugerðina 

Bent er á að nýta gögn frá Eyjaþingi 2010 og „Samfélagssamning Flateyinga“ 2011, þar sem lýst er 
sameiginlegum áherslum „eyjaskeggja“. Einnig upplýsingar úr Fornleifaskrá og leggja áherslu á 
verndun fornminja og heildarsögu Flateyjar. Lagt er til að sérstaklega verði hugað að 
sjávarmannvirkjum og merkilegum garðlögum sem lýst er í Fornleifaskrá auk annarra minja. Þá 
er bent á mikilvægi þess að leita til sérfróðra aðila um eyjuna og lagt til að settur sé á fót 
vinnuhópur sem ynni að ítarlegri tillögum að framtíðarsýn og uppbyggingu. 

Svar stýrihóps:  

● Framangreindar upplýsingar verða notaðar og verður gerð grein fyrir heimildum í 
greinargerð tillögunnar. Miklar og góðar upplýsingar liggja fyrir um Flatey og því þótti ekki 
ástæða til að kalla til sérfróða aðila á fyrstu stigum tillögugerðar en gert var ráð fyrir að 
tillögudrög yrðu send til þeirra og hagsmunaaðila til umsagnar þegar þar að kæmi. Það 
verður gert en jafnframt verður þeim sérfróðum aðilum boðið á kynningar- og 
samráðsfund sem ráðgert er að halda þegar drög að verndarstefnu liggja fyrir. 

● Hvað varðar vinnuhóp til að vinna tillögunni, þá skipaði sveitarfélagið stýrihóp með 
tveimur fulltrúum frá Framfarafélagi Flateyjar og tveimur frá sveitarfélaginu. Með þessu 
fyrirkomulagi var tryggt að atkvæðavægi beggja aðila væri jafnt.  

1.6 Viðfangsefni og nákvæmni skilmála 

Minnt er á að nú þegar gilda strangir skilmálar um byggðina vegna aldurs eða friðunar einstakra húsa 
og vegna ákvæða í gildandi deiliskipulagi og aðalskipulagi. Skiptar skoðanir eru um hvort setja eigi 
skilmála um t.d. liti, viðbyggingar, skúra, palla, skjólveggi, girðingar.  Lögð er áhersla á að tillögugerðin 
snúist ekki síst um viðhald umhverfis og minja, s.s. sjávarbakka, varnargarða og gamalla bryggja. Bent 
er á þætti varðandi grunnkerfi sem þyrfti að ræða, s.s. sólarsellur, vindmyllur og fráveitumál. Bent er á 
að skilmálar þarfnist nánari skoðunar.  

Svar stýrihóps:  

● Rétt er að nú þegar eru í gildi ákvæði og skilmálar um byggð, minjar og náttúru í Flatey, 
sbr. lög um menningarminjar, lög um vernd Breiðafjarðar, verndaráætlun fyrir 
Breiðafjörð, aðalskipulag og deiliskipulag.  Ekki er gert ráð fyrir að skilgreindir verði 
skilmálar sem eru meira íþyngjandi en þeir sem nú þegar gilda í Flatey. Að öðru leyti er 
vísað í svör við efnisatriði 1.1 og 1.2 að framan. 

● Bent er á að enn hefur stýrihópur ekki sett fram neinar tillögur að skilmálum. Á 
kynningar- og samráðsfundi var spurt hvað hagsmunaaðilar teldu að þyrfti að stýra og 
hversu langt ætti að ganga. Tilgangur þess var að fá fram sjónarmið um viðfangsefni og 
nákvæmni skilmála. Við þá tillögugerð sem framundan er verður lögð áhersla á að setja 
fram almenna verndarstefnu fremur en nákvæma skilmála enda er deiliskipulag 
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vettvangur fyrir þá. 

1.7 Vinnsluferli og vinnslutími 
 

Knappur vinnslutími tillögugerðarinnar er gagnrýndur og óskað eftir að sótt sé um frest á skilum til 
Minjastofnunar. Tímasetning verkefnisins er talin orka tvímælis þar sem stutt er í næstu kosningar. 
Lagt er til að fresta verkefninu fram yfir kosningar og að næsta sveitarstjórn meti þörf og þá kynni 
ítarlega fyrir húseigendum. Þá er bent á að lítil reynsla sé af samsvarandi verkefnum annarsstaðar og 
því sé um varasamt tilraunaverkefni að ræða. Lagt er til að vinna frekar nýtt deiliskipulag. 

Svar stýrihóps:  

● Ráðgert vinnsluferli og vinnslutími tók m.a. mið af þeirri styrkupphæð sem var til 
ráðstöfunar til tillögugerðarinnar. 

● Hjá fulltrúa Minjastofnunar kom fram að ef reynist þörf á meiri umfjöllun og lengri 
vinnslutíma en gert var ráð fyrir í upphafi,  þá sé unnt að fá frest en reiknað er með að 
styrkur til tillögugerðarinnar sé nýttur innan ársins 2018. Í máli hans kom einnig fram að 
reynsla sveitarfélaga af verndarsvæðum í byggð til þessa sé góð, s.s. m.t.t. fjármagns til 
viðhalds mannvirkja. 

● Tímasetning verkefnis skýrist af því að mögulegt var að fá styrk til tillögugerðarinnar og 
ástæða þótti til að nýta þann möguleika m.a. þar sem reiknað var með að það myndi skila 
betra aðgengi að styrkjum úr húsafriðunarsjóði til viðhalds byggðarinnar. 

Kallað er eftir fundargerð af fundinum 31.1.2018 og frekari samráði við húseigendur, t.d. fleiri 
fundum. Lagt til að jafnvel verði húseigendum gefinn kostur á að kjósa um tillöguna. 

Svar stýrihóps:  

● Þann 31. janúar s.l. var haldinn kynningar- og samráðsfundur um mótun tillögu að 
verndarsvæði í byggð í Flatey. Til fundarins voru boðaðir fulltrúar húseigenda og ábúenda 
í Flatey. Á fundinn mættu um 30 manns auk stýrihóps og þriggja ráðgjafa frá Alta. 
Tilgangur fundarins var að kynna verkefnið fyrir húseigendum og íbúum og leita 
sjónarmiða varðandi þróun byggðarinnar og áherslur við viðhald og verndun hennar. Hér 
að framan eru annarsvegar dregin saman helstu sjónarmið sem komu fram á fundinum 
og hinsvegar athugasemdir sem bárust stýrihópi eftir fundinn.  

● Markmið samráðsfundarins var að eiga samtal við hagsmunaaðila um tillögugerðina. Ekki 
voru kynntar tillögur, heldur var markmiðið að safna efnivið sem gæti nýst inn í 
tillögugerðina.  

● Fundarmenn óskuðu eftir að fá tækifæri til að skila inn athugasemdum í framhaldi af 
fundinum og var fundarmönnum og öðrum á netfangalista Framfarafélags Flateyjar 
boðið að senda ábendingar og sjónarmið varðanda tillögugerðina fyrir 17. febrúar, en sá 
frestur var síðan framlengdur til 21. febrúar.  Kynningarglærur af fundinum voru sendar 
út á þann lista efir fundinn. 

● Á samráðsfundinum voru skráðir niður punktar sem komu fram í umræðum, en ekki var 
skrifuð eiginleg fundargerð þar sem ákveðið var að bíða eftir ábendingum sem bærust 
eftir fundinn. Í þeirri samantekt sem hér er birt er gerð grein fyrir ábendingum frá 
fundinum og eftir hann. 

● Ráðgert er að halda annan kynningar- og samráðsfund þegar drög að verndarstefnu hafa 
verið unnin, á grunni þess sem kemur fram í þessari fundargerð.  

● Á þessum tímapunkti þykir ekki tilefni til að ákveða hvort þörf er á að hafa 
atkvæðagreiðslu um tillöguna. 
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2.  Nálgun við mótun verndarstefnu  
Alta kynnti fyrir stýrihópi og Pétri H. Ármannssyni frá Minjastofnun Íslands tillögu að nálgun við 
mótun verndarstefnu.   Í tillögunni felst að skilgreind verði stefna sem byggir á áherslum sem 
fram koma í þeirri stefnu sem þegar eru í gildi í Flatey.  Ekki er gert ráð fyrir að skilgreindir verði 
skilmálar sem eru meira íþyngjandi en þeir sem nú þegar gilda í Flatey.  Gert er ráð fyrir að 
stefnan verði til útfærslu í deiliskipulagi og þarf deiliskipulag að styðja við þau markmið sem 
verndarstefnan setur.   

Stýrihópur ákvað í samráði við fulltrúa Minjastofnunar að haldið verði áfram að þróa stefnuna á 
þeirri braut sem Alta lýsti og drög verði síðan kynnt og rædd á fundi með hagsmunaaðilum í 
apríl.  

3.  Næstu skref 
Gróf verk- og tímaáætlun er þessi: 

1. Þessi fundargerð verður send til allra á netfangalista Framfarafélagsins, þeirra sem sendu 
inn ábendingar og athugasemdir og birt á verkefnisvef.  

2. Unnin verða drög að verndarstefnu, þau rædd í stýrihópi og síðan kynnt á opnum fundi 
sbr. að framan. 

3. Gengið verður frá tillögu til kynningar og umsagnar (tillaga með verndarstefnu ásamt 
greinargerð) og hún birt á vef, send til Framfarafélagsins og annarra hagsmunaaðila til 
umsagnar. Gefinn 3 vikna athugasemdafrestur.  

4. Unnið úr ábendingum við kynningartillögu og gengið frá tillögu til formlegrar auglýsingar 
og  í samræmi við lög um verndarsvæði í byggð. Gefinn 6 vikna athugasemdafrestur. 

5. Unnið úr athugasemdum við auglýsta tillögu og gengið frá tillögu ásamt greinargerð til 
ráðherra. 
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