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1 Yfirlit og tilgangur skipulagslýsingar
Vinna við þróunarverkefni á jörðinni Folafæti á samnefndum skaga milli Hestfjarðar og Seyðisfjarðar hófst
árið 2018 er landeigandi tók ákvörðun um að byggja skála, sem jafnframt því að vera eigið afdrep, gæti hýst
hópa vísindamanna og samstarfsfólks sem ynni að rannsóknum og uppbyggingu á landareigninni. Enginn
húsakostur er fyrir á allri landareigninni, en jörðin fór í eyði 1945 er síðasti ábúandi flutti þaðan. Bygging
vísindaskálans er fyrsta skref og forsenda til að blása nýju lífi í nær gleymdan en náttúrufræðilega og
menningarlega áhugaverðan og söguríkan stað.

Hér er sett fram skipulagslýsing deiliskipulags fyrir byggingu sjálfbærs vísindaskála, Vébjarnarstaðir á Folafæti
í Súðavíkurhreppi, Norður-Ísafjarðarsýslu. Skipulagslýsingin er unnin skv. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga
nr.123/2010 m.s.br. og er fyrsti áfangi í skipulagsgerðinni. Deiliskipulagið er í samræmi við auglýsta tillögu að
Aðalskipulagi Súðavíkurhrepps 2018-2030, en þar er svæðið skilgreint fyrir verslun og þjónustu (VÞ11) og
hverfisvernd (HV5) auk gönguleiða. Skipulagslýsing þessi er tekin saman þrátt fyrir að allar meginforsendur
liggi fyrir í auglýstu aðalskipulagi. Það er gert til að kynna áformin og kalla eftir ábendingum og
athugasemdum snemma í skipulagsferlinu.

2 Viðfangsefni og meginmarkmið
Svæðin sem deiliskipulagið tekur til eru samanlagt tæpir 70 ha og liggur á norðvestanverðum skaganum
Folafæti við Seyðisfjörð. Svæðið er mjög afskekkt og án vegtengingar við Djúpveg. Heimreið liggur að Hesti
og þaðan liggur gamall vegslóði að skipulagssvæðinu, sem í auglýstu aðalskipulagi er skilgreindur sem
gönguleið. Gert er ráð byggingu vísindaskála í um 80 m hæð yfir sjávarmáli á um 1 ha lóð. Gert er ráð fyrir að
byggingarefni verði flutt um gönguleiðina en áhersla verður á sjálfbærni og byggingartækni sem samsvarar
því sem nýtt er á afskekktum svæðum Alpanna í Sviss. Gönguleiðin verður einnig nýtt fyrir neyðarbíla, íbúa og
aðföng en að öðru leyti er aðeins gert ráð fyrir gangandi umferð um hana. Engir innviðir eru á svæðinu s.s.
rafmagn, vatnsveita eða fráveita. Ekki er gert ráð fyrir að tengjast innviðum í nágrenninu heldur verður miðað
við staðbundnar sjálfbærar lausnir og lágmarks orkunotkun.
Gert er ráð fyrir að grunnflötur skálans verði um 90 m2 auk rishæðar, með gisti- og vinnuaðstöðu fyrir um 8
manns. Hönnun skálans með sjálfbærni að leiðarljósi og að arkitektúr og efnisval taki mið af byggingarhefð
og landslagi á svæðinu. Hönnun hússins miðast við að lágmarka orkunotkun og orkutap og með sjálfbærni að
leiðarljósi er gert ráð fyrir að leysa orkuþörf að mestu með sólar- og vindorku. Gert er ráð fyrir lítilli vindmyllu
á þaki hússins eða nærri því.Við skálann er gert ráð fyrir grasagarði og litlu baðhúsi með kaldri laug.

Gert er ráð fyrir smávægilegri efnistöku á staðnum vegna byggingarframkvæmda, s.s. steypusandur og möl í
fjörunni og grjót að mestu safna saman innan skipulagssvæðisins. Staðið verður þannig að efnistöku að sem
minnst jarðrask hljótist af. Efnisþörf er um 30 m³ en ef ekki fæst nægilegt magn án rasks verðu efni sótt í
opna námu innan sveitarfélagsins.

Gert er ráð fyrir nýju vatnsbóli í 200 – 300 m fjarlægð frá skálanum. Í stað hefðbundinnar rotþróar er
fyrirhugað að hreinsa frárennsli í niðurgrafinni lífrænni hreinsistöð, sem gerir tæmingu rotþróar óþarfa.
Hreinsistöðin verður staðsett skammt neðan við skálann.

Ennfremur eru áform um að gera litla bryggju með lausri uppdraganlegri framlengingu. Bryggjan verður
staðsett á heppilegum stað til lendingar á milli Kisuklampar og Fótartraðarvarar.

Meginmarkmið deiliskipulagsins er að gera mögulega uppbyggingu sjálfbærs rannsóknarseturs, sem
jafnframt því að vera eigið afdrep, gæti hýst hópa vísindamanna og samstarfsfólks sem ynni að rannsóknum
og uppbyggingu á landareigninni.
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3 Umhverfi og staðhættir á skipulagssvæðinu

3.1 Mörk skipulagssvæðis og aðkoma
Deiliskipulagssvæðið er óbyggt land, hluti eyðijarðarinnar Folafótar uppi á samnefndum hrygg í um 80 m hæð
yfir sjávarmáli. Deiliskipulagssvæðið er tvískipt en efra svæðið er um 53 ha að stærð og liggur á milli Álfalágar
í vestri og Sniðhjalla-Múlahjalla í austri. Neðra svæðið eru um 16 ha og liggur neðan fjörubakkans við
Seyðisfjörð

Aðkoma er Hestfjarðarmegin skagans um jörðina Hest. Leiðin að þjóðvegi nr. 61 (Djúpvegur) er um 7 km.
Þaðan eru um 50 km til Súðavíkur, en til Ísafjarðar um 70 km.

Mynd 3-1 Mörk deiliskipulags sýnd á loftmynd.
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Mynd 3-2 Fyrirhugað skálastæði á Folafæti, horft til suðurs.

Mynd 3-3 Fyrirhugað skálastæði á Folafæti, horft til norð-norðvesturs.
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3.2 Núverandi nýting
Á landareigninni er engin starfsemi, húsakostur, veitur né lagnir. Gamall vegslóði liggur um landið en hann er
skilgreindur sem gönguleið í auglýstri aðalskipulagstillögu. Skv. aðalskipulagstillögunni er gert ráð fyrir
verslunar- og þjónustusvæði VÞ11 og hverfisverndunarsvæði HV5.

3.3 Náttúruvá
Í auglýstri tillögu að Aðalskipulagi Súðavíkurhrepps 2018-2030 eru náttúruhamfarir flokkaðar undir
hugtakið náttúruvá og gæti eftirfarandi átt við á svæðinu: ofanflóðahætta, flóð frá sjó og fárviðri.
Skipulagssvæðið er utan hins virka gosbeltis og því munu jarðskjálftar eða eldsumbrot ekki hafa áhrif á
landnotkun.

3.3.1 Ofanflóðahætta
Ofanflóð úr hlíðum Hestfjalls að bæjarstæðinu eru vart hugsanleg og engin ummerki um að slíkt hafi gerst.
Halli á svæðinu, samkvæmt mynd 4.3 í aðalskipulagi, er um 0 – 7 gráður. Úthlaupshorn frá fjallsbrún er um 10
gráður. Engin hætta er talin af ofanflóðum ef úthlaupshorn er undir 15 gráðum.

3.3.2 Flóð frá sjó
Skipulagssvæðið liggur í um 80 m hæð yfir sjávarmáli og í meira en 0.5 km fjarlægð frá ströndinni. Ekki er
vitað að hamfaraflóð t.d. vegna hafskjálfta eða berghlaups hafi náð þeirri hæð við Íslandsstrendur á
jarðsögulegum nútíma. Því má teljast nær útilokað að sjávarflóð gæti náð til skipulagssvæðisins.

3.3.3 Veðurfar
Úrkoma, vindátt og vindhraði eru mjög staðbundin vegna landslags og því er erfitt að heimfæra athuganir
veðurstöðva yfir á aðra staði í hreppnum. Víða er skjólsælt í fjörðunum þegar vindur stendur af vestri eða
austri en firðirnir eru opnir fyrir norðanáttum. Vindatlas Veðurstofu Íslands sýnir gróflega tíðni vindátta í
sveitarfélaginu. Reiknipunktar næst Folafæti sýna ríkjandi vindáttir úr suðaustri og norðaustri en lága tíðni
norðanvinda. Svo virðist ennfremur sem Vigur og Folafótur liggi í vindlægð í Ísafjarðardjúpi. Hafa þarf þó í
huga að atlasinn kemur ekki í stað hefðbundinna mælinga. Þó má gera ráð fyrir að ekki sé meiri hætta á
fárviðri á deiliskipulagssvæðinu en á öðrum stöðum í sveitarfélaginu.

3.4 Náttúruminjar og gróðurfar
Deiliskipulagssvæðið er hvorki á náttúruminjaskrá né innan vatnsverndarsvæðis skv. auglýstri tillögu að
Aðalskipulagi Súðavíkurhrepps 2018-2030 (myndir 5.1 og 6.1).

Tafla 3-3 sýnir vistgerðir sem fyrirfinnast á skipulagssvæðinu skv. vistgerðarkorti Náttúrufræðistofnunar
Íslands, http://vistgerdakort.ni.is/

Tafla 3-4 Vistgerðir á skipulagssvæðinu

Vistgerð Vistgerðarnúmer Verndargildi
Mosamelavist L1.3 Lágt
Hraungambravist L5.3 Lágt
Lyngmóavist á láglendi L10.8 Miðlungs
Fjalldrapamóavist L10.6 Miðlungs
Starungsmýravist L8.9 Mjög hátt
Þangfjörur F1.3 Breytilegt
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Mynd 3-5 Vistgerðakort Náttúrufræðistofnunar Íslands (skjáskot af heimasíðu NÍ, 29. 11. 2019).

3.5 Menningarminjar
Á Folafæti er mikill þéttleiki fornminja, veggjarústa og tófta, tengdra fyrri búsetu. Þær eru einskorðaðar við
láglendi við ströndina. Könnun á byggingarstað leiddi í ljós, að engin merki eru um að byggingar eða aðrar
mannvistarminjar séu innan deiliskipulagssvæðisins. Þar sem laus jarðvegur er hverfandi á svæðinu er einnig
ólíklegt að fornminjar leynist þar í jörðu. Hafa ber í huga, að fæstum nútímamönnum kæmi til hugar að reisa
byggingu á þessum stað enda er sú framkvæmd krefjandi þrátt fyrir nýjustu byggingartækni. Engar fornminjar
eru því taldar í námunda við eða innan þess svæðis sem deiliskipulag þetta tekur yfir.
Leitað verður álits Minjastofnunar á þörf á fornleifaskráningu innan skipulagssvæðisins.
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4 Helstu forsendur fyrir skipulagsgerðinni
Þéttbýli á Folafæti byggðist upp, eins og mörg önnur sjávarþorp, vegna nálægðar við sjóinn og gjöful
fiskimið. Fjölmenn byggð var á Folafæti í upphafi síðustu aldar en árið 1910 bjuggu yfir 100 manns á svæðinu
samkvæmt manntali. Fyrir utan nokkur býli þar sem stundað var heimræði, það stærsta bújörðin Folafótur,
sem ætíð gekk undir nafninu Heimabær, var mestmegnis um að ræða þurrabúðarfólk sem sótti sjóinn frá
fjölmörgum sjóbýlum í landi Folafótar. Hér þróaðist sérstakt samfélag sem margir núlifandi tengjast með
stolti eða rekja rætur sínar til. Upp úr 1910 fer byggðin í Fætinum að þynnast með tilkomu mótorbáta er
auðveldar gátu sótt á fjarlægari mið og samfara vexti annarra betur staðsettra þéttbýliskjarna utar í Djúpinu.
Enginn hefur búið á Folafæti frá  því að síðasti ábúandinn fluttist þaðan burt árið 1945.

Auk fjölmargra tófta, steinhleðsla og túna í órækt frá fyrri tíð er allmikið nær ósnert og að hluta til gróið
landsvæði á Folafæti. Þar er og mikil náttúrufegurð og ber hæst hið tignarlega fjall Hest, en skaginn í heild
sinni er talinn besta dæmi á Íslandi um sérstakt jökulmyndað landslagsform, svokallaða „Transfluenz“, er varð
til er Folafótur aðskildist meginhálendi Vestfjarða við rof ísaldarjökla. Það er ekki aðeins sagan allt frá
landnámi Vébjarnar Sygnakappa fram á 20. öld sem er samofin þessum stað, heldur einnig bókmenntirnar.
Það mun engin tilviljun, að Halldór Laxness velur Folafót (Fótur undir Fótarfæti) sem sögusvið fyrsta bindis
skáldsögu sinnar með sjálfsævisögulegum bakgrunni, Heimsljós. Hér er að finna hinn svokallaða
„kraftbirtingarhljóm almættisins“, sem gerir staðinn að hinu fyrirheitna landi nóbelskáldsins.

Fljótlega eftir að landeigandi uppgvötvaði merkingu, mikilvægi og sérstöðu jarðarinnar, tók hann þá
ákvörðun, að helga sig því takmarki að hlúa að og blása nýju lífi í þennan nær gleymda en nátturufræðilega
og menningarlega áhugaverða og söguríka stað. Hugmyndin er að gera landareignina að svokölluðu Geopark
að alþjóðlegri fyrirmynd, svipað og UNESCO Geopark Alpe Apuane í Toskana-héraði á Ítalíu. Um er að ræða
langtíma verkefni sem byggir á alhliða vísindarannsóknum og miðar að aukinni þekkingu er gæti þróast í
miðlun hennar með sjálfbærri og umhverfisvænni ferðamennsku. Á Folafæti eru góðar aðstæður til
rannsókna m.a. í líffræði, jarðfræði, veðurfræði, fornleifafræði, sögu, bókmenntum, sjálfbærni og
byggingareðlisfræði. Bygging vísindaskálans er fyrsta skref og forsenda þess að ná ofangreindu takmarki.

Á undanförnum áratugum hafa Vestfirðir ýmist setið hjá eða dregist aftur úr öðrum landshlutum varðandi
uppbyggingu og nýsköpun í atvinnulífinu sem og á ýmsum öðrum sviðum. Þetta hefur m.a. sýnt sig í
umtalsverðri fólksfækkun í fjórðungnum. Svo virðist sem viðleitni til að snúa þessari þróun við sé farin að
bera árangur. Horft er til þess að einmitt í þessari sérstöðu Vestfjarða varðandi fámenni og enn ósnortna
náttúru felist vandmeðfarin sóknarfæri, ekki síst í ferðamennsku. Þannig bera ýmsar obinberar áætlanir með
sér að stigið sé varlega til jarðar varðandi uppbyggingu á öllum sviðum samfélagsins. Fyrirhugað
Þróunarverkefni á Folafæti fellur vel að markmiðum sveitarfélagsins og Fjórðungssambands Vestfirðinga
varðandi sjálbæra ferðamennsku, varðveislu ósnortinnar náttúru, verndun menningarminja, styrkingu
innviða og velferð íbúa í sveitarfélaginu.

5 Tengsl við aðrar áætlanir
5. 1 Deiliskipulag
Ekkert deiliskipulag er í gildi á Folafæti eða aðliggjandi jörðum.

5. 2 Aðalskipulag
Fyrirhugað deiliskipulag er í samræmi við auglýsta tillögu að Aðalskipulagi Súðavíkurhrepps 2018-2030.
Samkvæmt aðalskipulaginu er landnotkun á svæðinu skilgreind sem verslunar- og þjónustusvæði VÞ11, sem
er í jaðri skilgreinds hverfisverndarsvæðis HV5. Í aðalskipulagstillögunni er einnig gert ráð fyrir vatnsbóli VB2
og um Folafót liggja gönguleiðir en að öðru leyti er landið skilgreint sem óbyggt svæði.
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Mynd 5-1 Auglýst tillaga að Aðalskipulagi Súðavíkurhrepps 2018-2030, hluti sveitarfélagsuppdráttar.
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Tafla 5-1 Stefna auglýsts aðalskipulags sem varða deiliskipulagið.

Landnotkun Stefna
ÓB Óbyggð svæði Gert er ráð fyrir nýtingu hlunninda á eyðijörðum utan

landbúnaðarsvæða. Taka skal mið af hefð og sögu svæðisins.
Hefðbundnar hlunnindanytjar landeigenda og ábúenda geta
m.a. falið í sér: beit, útivist, veiðar og skógrækt.
Nýting á óbyggðum svæðum skal vera í samræmi við önnur
markmið er snúa að vernd náttúru og menningarminja og
aðgengi að útivist

HV Hverfisvernd Að tryggja verndun þeirra auðlinda og menningarverðmæta
sem hafa verndargildi eða geta aukið velferð íbúa og gesta á
svæðinu. Að tryggja að tengsl sveitarfélagsins við söguna glatist
ekki. Við deiliskipulagsgerð á hverfisvernduðum svæðum í
dreifbýli og
svæðum á náttúruminjaskrá skal gera sérstaka greiningu á
áhrifum skipulagsins. Hafa skal samráð við Minjastofnun Íslands
við deiliskipulagsgerð á svæðum sem njóta hverfisverndar
vegna menningarminja.

VÞ Verslun og Þjónusta Sjálfbær ferðaþjónusta verði ein af meginstoðum í atvinnulífi
hreppsins. Með sjálfbærri ferðaþjónustu er átt við
ferðaþjónustu sem hámarkar ávinning íbúa svæðisins og
upplifun ferðamanna, en gengur ekki á náttúruleg eða
menningarsöguleg gæði svæðisins.
Skipulag landnotkunar stuðli að eflingu ferðaþjónustu í dreifbýli
um leið og gætt verði að því að varðveita þau gæði sem eru
undirstaða ferðaþjónustu.

Tafla 5-2 Ákvæði auglýsts aðalskipulags fyrir einstök svæði.

Auðkenni svæðis Lýsing Ákvæði
ÓB Eyðijörð Folafótur Ekki er gert ráð fyrir mikilli uppbyggingu vegna ferðaþjónustu á

óbyggðum svæðum. Svigrúm er þó fyrir minni háttar
ferðaþjónustu í samræmi við þann húsakost er er til staðar eða
aðalskipulagið heimilar. Byggja má kamar þar sem gistinætur eru
áætlaðar 50 eða fleiri.

HV 5
413 ha
Folafótur Geopark

Sérstætt menningarlandslag, mikill
þéttleiki fornminja.
Við svæðið er verslunar og
þjónustusvæði VÞ11.

Áhersla verði á aukna vitund og fræðslu m.t.t. sögu og náttúru
svæðisins.
Við uppbyggingu skal þess gætt að skerða ekki verndargildi
svæðisins og möguleika þess sem fræðslu- og útivistarsvæðis.
Tryggja skal að hugsanlegar fornminjar og menningarverðmæti
spillist ekki.
Framkvæmdir skulu falla vel að menningarlandslaginu og taka mið
af sögu, landslagi og lífríki svæðisins.
Nánari staðsetning mannvirkja skal ákvörðuð í deiliskipulagi.
Áhrif framkvæmda skulu metin í sérstakri greiningu á áhrifum
deiliskipulags (viðauki).

VÞ 11
Folafótur Geopark

Menningar- og vísindasetur
Vébjarnarstaðir

Rannsóknarsetur með þjónustu og aðstöðu fyrir fræðimenn og
ferðamenn. Heimilt að byggja allt að 200 m2 þjónustuhús með
svefnaðstöðu. Uppbygging með sjálfbærni að leiðarljósi.
Gæta skal að ásýnd; arkitektúr og efnisval skal taka mið af
byggingarhefðum á svæðinu og umhverfinu. Aðkoma um Hest frá
Hestfirði.
Hluti jarðarinnar er hverfisverndaður og því þarf uppbygging
innan þess svæðis að taka mið af ákvæðum verndarinnar.
Gert ráð fyrir lítilli vindmyllu fyrir raforku í setrinu.
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6 Greining áhrifa deiliskipulags á hverfisvernduðu svæði í dreifbýli, HV5
Til að tryggja að tekið sé tillit til áhrifa á umhverfi og samfélag og að deiliskipulagið sé í samræmi við
markmið aðalskipulagsins verður gerð greining á áhrifum deiliskipulagsins á hinu hverfisverndaða svæði HV5,
í samræmi við ákvæði auglýsts aðalskipulags. Greiningin fjallar um þá umhverfisþætti sem líklegt er að verði
fyrir áhrifum samkvæmt viðauka aðalskipulagsins, en þeir eru: Byggð, mannvirki og önnur verðmæti, innviðir,
starfsemi og önnur nýting, heilsa og öryggi, menningarminjar, landslag og ásýnd, gróður og dýralíf, vatn.

7 Umhverfismat
Deiliskipulagið er ekki háð umhverfismati áætlana samkvæmt lögum nr. 105/2006 um umhverfismat
áætlana, þar sem fyrirhugaðar framkvæmdir eru ekki tilgreindar í viðauka laga nr. 106/2000 um mat á
umhverfisáhrifum.
8 Skipulagsferlið
8.1 Verklag og tímaáætlun
Deiliskipulagstillagan verður unnin í samræmi við VIII. kafla skipulagslaga nr. 123/2010 sem og
skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Gert er ráð fyrir að skipulagsvinnan taki um 6 mánuði.
Tímaáætlun er gerð með fyrirvara um gildistöku nýs aðalskipulags, breytingar vegna hugsanlegra rannsókna
og annarra athugana
sem gera þarf á svæðinu.

Nóv. 2019 – Deiliskipulagslýsing lögð fyrir sveitarstjórn til samþykktar.
Des. 2019 – Deiliskipulagslýsing send til Skipulagsstofnunar og umsagnaraðila til umsagnar.
Jafnframt auglýst og kynnt almenningi skv. 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
með þriggja vikna fresti til að skila inn athugasemdum.
Jan. 2020 – Vinnslutillaga deiliskipulags kynnt fyrir almenningi skv. 4. mgr. 40.gr. skipulagslaga nr.
123/2010.
Jan. 2020 – Deiliskipulagstillaga afgreidd í sveitarstjórn.
Feb. 2020 – Auglýsing deiliskipulagstillögu skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með 6 vikna
athugasemdafresti.
Mar. 2020 – Deiliskipulag afgreitt í sveitarstjórn með breytingum sem athugasemdir kunna að gefa
tilefni til. Deiliskipulag sent til Skipulagsstofnunar til yfirferðar.
Apr. 2020 – Samþykkt deiliskipulags auglýst í B-deild Stjórnartíðinda.

8.2 Kynning, umsagnir og samráð
Umsagnaraðilar eru skv. skipulagslögum skilgreindir sem opinberar stofnanir og stjórnvöld sem sinna
lögbundnum verkefnum á sviði skipulagsmála og leyfisveitingum þeim tengdum. Við vinnslu
skipulagsins verður leitað umsagna frá eftirtöldum aðilum:
§ Skipulagsstofnun
§ Umhverfisstofnun
§ Minjastofnun Íslands
§ Veðurstofu Íslands

Við vinnslu skipulagsins verður að auki leitað til fagaðila og einstaklinga eftir því sem viðfangsefnið gefur
tilefni til. Skipulagslýsingin verður aðgengileg á vefsíðu Súðarvíkurhrepps (www.sudavik.is). Að öðru leyti
verður skipulagsferlið í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010.

8.3 Ábendingar og athugasemdir
Öllum er heimilt að skila ábendingum við lýsingu þessa til skipulagsfulltrúa Súðavíkurhrepps,
Grundarstræti 3, 420 Súðavík, eða á netfangið sudavik@sudavik.is. Frestur til að skila ábendingum
kemur fram í auglýsingu.
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