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1. Inngangur 

Á undanförnum árum hefur vöxtur ferðaþjónustu á landsvísu verið mjög mikill. Milli áranna 

2015 og 2016 varð tæplega 40% aukning á fjölda erlendra ferðamanna sem komu til Íslands1 

og á árinu 2017 má jafnvel gera ráð fyrir enn meiri aukningu frá fyrra ári. Austurland hefur 

ekki farið varhluta af þessari fjölgun en hlutfall gistinátta á svæðinu sumarið 2016 var um 

4,6% af heild á landsvísu2. Samfara þessu hafa skapast vænlegar forsendur til uppbyggingar í 

þágu ferðaþjónustu í Djúpavogshreppi.  

 

Jörðin Hamarssel er í Hamarsdal norðan við Hamarsá sem rennur um dalinn og fellur í 

Hamarsfjörð. All víðsýnt er til vesturs inn Hamarsdal og út með Öxlinni að sunnanverðu. 

Bæjarstæðið sem er í um 3,5 km fjarlægð frá Hringvegi miðað við loftlínu, situr fallega í skál 

undir Selhjalla og í suðvestri rís Nóntindur. Leyningagil og Folaldagil eru ofan við bæinn og 

falla lækir sitthvoru megin bæjarstæðisins sem sameinast nokkru neðar og renna í Hamarsá 

(sjá yfirlitsmynd 1).  

 

 Yfirlitsmynd 1. Hamarssel. Rauður hringur dreginn um bæjarstæðið. 

 

                                                           
1
 Sjá vef Ferðamálastofu: https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/heildarfjoldi-

erlendra-ferdamanna 
2
 Hlutfall gistinátta á Austurlandi árin 2015 og 2014 var skv. opinberum tölum um 13%. Árið 2016 var gerð sú 

breyting frá fyrri birtingum að gistináttatölur fyrir Sveitarfélagið Hornafjörð flokkast með Suðurlandi í stað 
Austlands. 
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Aðkoman að bænum er úr suðri og er farið upp um lítinn og velgróinn slakka áður en komið 

er að bæjarstæðinu. Stórar aspir standa upp með heimreiðinni og setja mikinn svip. Neðst á 

bæjarstæðinu, ofan við slakkann, stendur núverandi íbúðarhús um 150 m2 að flatarmáli, 

byggt 1990. Norðaustan við húsið stendur eldra íbúðarhús, byggt 1948 sem er ekki í notkun. 

Húsið gefur svæðinu mikið gildi en þarfnast nokkurs viðhalds. Í námunda við það er 

trjágróður sem er kominn til ára sinna en gefur svæðinu fallegt svipmót. Norðan við eldra 

íbúðarhúsið stóðu áður bæjar- og útihús sem lítil sem engin ummerki sjást um fyrir utan 

grunn af súrheysturni. Þau útihús sem nú eru í notkun, standa hins vegar nokkuð vestan við 

íbúðarhúsin, þ.e. fjárhús byggð 1979 og hlaða byggð 1980. Nokkru ofan við bæjartorfuna má 

svo finna minjar um byggingar.  Steinsnar austan við íbúðarhúsin er skorningur sem um fellur 

lækurinn úr Folaldagili. Lítill skúr er handan lækjarins (sjá nánar yfirlitsmynd 2). 

 

Mynd 1. Horft til norðurs heim að Hamarsseli. 

 

 

 
Mynd 2. Horft til vesturs yfir hlaðið í Hamarsseli. Eldra íbúðarhúsið fyrir til vinstri og núverandi íbúðarhús til 
hægri.  
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1.1 Skipulagsleg staða 

 

1.1.1 Landsskipulag 

Í Landsskipulagsstefnu 2015 - 2026 er gert ráð fyrir að skipulag landnotkunar stuðli að eflingu 

ferðaþjónustu í dreifbýli, jafnframt því sem gætt verði að varðveislu þeirra gæða sem eru 

undirstaða ferðaþjónustu. Leitast þarf við að skipulagsgerð sveitarfélaga greini sérstöðu, 

styrkleika og staðaranda á viðkomandi svæði hvað varðar tækifæri í ferðaþjónustu. 

Skipulagsákvarðanir um ferðaþjónustu þurfa að taka mið af náttúruverndarsjónarmiðum og 

kortlagningu á auðlindum ferðaþjónustunnar og miða að því að uppbygging ferðaþjónustu 

nýtist jafnt íbúum á svæðinu sem og ferðamönnum. 

 

1.1.2 Aðalskipulag 

 

 
Uppdráttur 1. Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008 – 2020. Rauður hringur dreginn utan um Hamarssel. 

Samkvæmt Aðalskipulagi Djúpavogavogshrepps 2008 - 2020 er skipulagssvæðið skilgreint 

sem landbúnaðarsvæði (sjá uppdrátt 1). Í meginmarkmiðum aðalskipulagsins3 segir að stefnt 

skuli að því að efla hliðargreinar hefðbundis landbúnaðar, en ferðaþjónusta hefur fallið í 

þann flokk um langa hríð4. Þá segir jafnframt í meginmarkmiðum að efla skuli og þróa 

atvinnutækifæri í ferðaþjónustu í Djúpavogshreppi. 

 

  

                                                           
3
 Sjá kafla 1.2.3 í greinargerð skipulagsins. 

4
 Sjá t.d. Þórður Friðjónsson (1995). Landbúnaður: Hvert stefnir? Ráðunautafundur, bls. 1-9.  
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2. Umhverfisáhrif 

Deiliskipulagið fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

Það er mat framkvæmdaraðila að deiliskipulagið hafi ekki í för með sér umtalsverð 

umhverfisáhrif eða kalli á samanburð milli kosta. Framkvæmdaraðili leggur á það ríka áherslu 

að allar framkvæmdir falli vel að landi og að umhverfisraski sé haldið í lágmarki. 

 

3. Viðfangsefni og áherslur deiliskipulags 

Áætlanir framkvæmdaraðila gera ráð fyrir að tvö 25 m2 smáhýsi sem ætluð eru til útleigu til 

ferðamanna rísi á bæjarsvæðinu og göngustígar lagðir. Gert er ráð fyrir að núverandi 

bílastæði verði áfram nýtt að einhverju marki. Þá eru uppi hugmyndir um viðbyggingu við 

eldra íbúðarhús. 

Í áætlunum er reiknað með að annað smáhýsið rísi vestan við grunn súrheysturnsins og hitt 

um 50 m ofar nærri læknum (sjá kort 2). Staðsetning rotþróar fyrir húsin er óákveðin enn 

sem komið er, en gert er ráð fyrir að frárennsli frá eldra íbúðarhúsi verði sameinað frárennsli 

frá smáhýsum. Rafmagn og nægt vatn er á staðnum.  

 Mynd 3. Horft til suðurs. Rauður punktur gefur til kynna staðsetningu smáhýsa.    

Þá er stefnt að því að marka byggingarreit fyrir viðbyggingu við ofan við eldra íbúðarhús en 

ábúendur hyggjast gera húsið upp í framtíðinni.  

Göngustígar verða lagðir meðfram læknum. Litlum brúm til að þvera hann komið fyrir svo 

hægt verði að bjóða upp á hringgöngu um nærsvæði.  

Viðfangsefni deiliskipulagsins er því að staðsetja byggingarreiti, setja fram skilmála um 

húsgerð, gera tillögu að aðkomu, bílastæðum, göngustígum og gróðri, jafnframt því að gera 

grein fyrir lögnum og veitum. 
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Yfirlitsmynd 2. Hamarssel - hluti bæjarsvæðis. Á 

myndinni er sýnd staðsetning tveggja smáhýsa sem 

hugmyndir eru um að rísi. 

Megináherslur skipulagsins eru að uppbygging 

ferðaþjónustu rýri ekki staðhætti og landslag, 

og að skapað verði umhverfi sem mætir 

væntingum, þörfum og löngunum þeirra sem 

sækja svæðið heim. Til að mæta þeim áherslum 

skulu byggingar vera lágreistar, falla vel að landi 

og taka mið af veðráttu og vindafari. Aðgengi að 

húsunum skal vera gott. Þá skal dregið úr 

truflun vegna akandi umferðar eins og kostur er 

og kyrrstæðir bílar staðsettir með þeim hætti að 

þeir spilli ekki útsýni og umhverfisgæðum. 

Tryggja skal næði eins og framast er unnt, og 

skapa tækifæri fyrir fólk að stjórna eigin 

aðstæðum. Þar sem þarfir, væntingar og 

langanir íbúa og gesta eru ólíkar, þarf 

deiliskipulagið að skapa svigrúm fyrir báða aðila, 

þannig að samvera og samspil þeirra verði með 

sem jákvæðustum hætti.  

 

4. Kynning og samráðsaðilar 

Á fundi 19. október 2017 samþykkti sveitarstjórn að kynna lýsingu að deiliskipulagi á 

Stórsteinum. Í framhaldi var dreifibréf sent út til íbúa nærliggjandi jarða og frestur veittur til 

að skila ábendingum við lýsinguna. Á sama fundi samþykkti sveitarstjórn að fela sveitarstjóra 

að senda lýsinguna til umsagnar til eftirfarandi stofnana:  

 Skipulagsstofnun.   Minjastofnun 

 Heilbrigðiseftirlit Austurlands.  Umhverfisstofnun.  

 Jarðeignir ríkisins.  

 

Helstu áfangar og tímasetningar skipulagsvinnunnar koma fram í töflu 1: 
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Tafla 1. Helstu áfangar og tímasetningar skipulagsvinnunnar 

Verkþáttur Dags. 

Lýsing kynnt almenningi okt. 2017 

Lýsing send til umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila  okt. 2017 

Kynning á tillögu að deiliskipulagi og umhverfisskýrslu nóv./des. 2017* 

Sveitarstjórn samþykkir auglýsingu á deiliskipulag  nóv./des. 2017* 

Lögbundninn 6 vikna auglýsingafrestur hefst des. 2017* 

Lögbundnum 6 vikna auglýsingafresti lýkur jan./feb. 2017* 

Endanleg samþykkt sveitarstjórnar feb. 2017* 

Staðfesting Skipulagsstofnunar feb./mars 2017* 

* Áætluð tímasetning 

 


