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Formáli 

Hér á landi er hafin ný hugsun þar sem almenningur jafnt sem fagaðilar og stjórnvöld 
þurfa nú að leggja meiri áherslu á aukna virðingu og þekkingu á nýtingu náttúruauðlinda 
og bættrar umgengni við landið til þess að efla betra mannlíf og atvinnulíf á Íslandi, í sátt 
við umhverfið.  
Farvegur þessarar hugsunar er margþættur og kemur m.a. inn í skipulagmál og 
orkunotkun.  Inntak þessarar hugsunar er að samþætta þennan farveg í sjálfbærri þróun 
þar sem leitast  er við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika komandi  
kynslóða. 
 
Flatey á Breiðafirði er dæmi um lítið samfélag þar sem mikill áhugi er á tryggja að 
núverandi íbúar skili eyjunni til komandi kynslóða með þeim hætti að náttúran beri sem 
minnsta skaða af.   
 
Framfarafélag Flateyjar hélt íbúaþing sumarið 2010 (Eyjaþing) þar sem var rætt var um 
þá framtíðarsýn sem þátttakendur hefðu til Flateyjar. Megið stefið var:„Gætt verði að 
jafnvægi manns og náttúru og horft til heildar og langs tíma. Náttúran verði sem 
ósnortnust og leitað stöðugleika milli náttúruverndar og frjálsræðis í ferðum og aðgengi. 
Flatey verði eins sjálfbært samfélag og kostur er“. 

Einnig höfðu þátttakendur m.a. þetta fram að færa um náttúruvernd og sjálfbærni: 

 
  -Draumur um vistvæna og sjálfbæra eyju,ósnortin og engin mengandi starfsemi. 
  -Sjálfbært samfélag, þ.e. flokkun sorps, molta og fara vel með orku og vatn. 
  -Sjálfbær orkuöflun; vindorka, sólarorka, heitt vatn, sjávarföll.  
  -Sjálfbær ferðaþjónusta. 

Ákveðið hefur verið að greina stöðu Flateyjar með hliðsjón af aðferðarfræði BREEAM 
Communities, án þess þó að framkvæma fulla vottun á skipulaginu.  Afraksturinn yrði í 
formi skýrslu sem gefur mynd af því hvernig staðan er í dag og hvernig hún væri ef farið 
væri í ákveðnar aðgerðir.  BREEAM Communities matskerfið leitast við að lágmarka 
neikvæð umhverfisáhrif í skipulagi byggðar með leiðbeiningum og úttektum á 
verkþáttum skipulagsins. Tekið er tillit til umhverfisþátta, félagslegra þátta, hagræna 
þátta og skipulagslöggjafar. 
 
Verkefnið þetta er unnið af Framfarafélagi Flateyjar og Flateyjarveitum í samvinnu við 
Reykhólahrepp, Arkís arkitekta og Landmótun.  
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Flatey- BREEAM Communities 

Eyjan er landfræðilega einstök og þar hefur verið byggð frá landnámsöld.  Vegna legu 
sinnar og einangrunar er öll raforkuframleiðsla og upphitun háð notkun 
jarðefnaeldsneytis. Mikilvægt er að geta kannað þá möguleika að til framtíðar hvort að 
hægt verði að gera orkukerfið sjálfbært og knúið með endurnýtanlegum orkugjöfum.  
Nýting vistvænna orkugjafa fellur vel að hugmyndafræði um vistvænt skipulag.  Nýting 
vistvænna orkugjafa er einn af lykilþáttum vegna vistvænnar hugsunar í Flatey, en alls 
ekki sá eini. Við úttekt á nýtingu vistvænna orkugjafa væri hagkvæmt að skoða einnig 
heildarskipulagssýn fyrir framtíð skipulags í Flatey frá vistvænum sjónarhóli.  Hægt er að 
nýta viðurkennda aðferðafræði viðmat á þessum vistvænu skipulagsþáttum og fá þannig 
heildarmynd af þróun byggðar í eyjunni með sjálfbærni að leiðarljósi. BREEAM 
Communities útbreiddasta matskerfið fyrir skipulag í Evrópu. 
 
„Building Research Establishment Environmental Assessment Method“ 
  
BREEAM Communities er viðurkennt matskerfi sem leitast við að lágmarka neikvæð 
umhverfisáhrif í skipulagi byggðar með leiðbeiningum og úttektum á verkþáttum 
skipulagsins. Kerfið er alþjóðlegt og var tekið í notkun haustið 2009. Það er sérstök 
aðferðafræði og valkvætt matskerfi byggt á BREEAM fyrir byggingar, en hefur verið 
aðlagað að skipulagshugsun. Meðal annars er tekið er tillit til umhverfisþátta, félagslegra 
þátta, hagræna þátta og skipulagslöggjafar. Boðið er upp á viðurkenndan 
umhverfisstimpil. Kerfið byggir á átta flokkum, sem gefa mögulega heildareinkunn við 
matið: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding 
 
Kerfið er byggt upp á eftirfarandi flokkum:  
• Climate and Energy (loftslag og orka)  
• Place Shaping (bæjarmynd) 
• Community (samfélag) 
• Ecology (vistfræði og líffræðilegur fjölbreytileiki) 
• Transport (samgöngur) 
• Recourses (auðlindir) 
• Business (viðskipti og efnahagur) 
• Buildings (byggingar)  

 
Takmark og markmið BREEAM Communities eru m.a.: 

• Að milda heildaráhrif skipulags á umhverfið 
• Að ávinningur af vistvænni skipulagshugsun verði skýr og auðskilinn 
• Að tryggja heildstætt  og gegnsætt mat frá viðurkenndum vottunaraðila 
• Að vistvænn, félagslegur og fjárhagslegur ávinningur verði staðfestur 
• Að vinna að því að samfélag og „markaður“ öðlist trú á vistvænu skipulagi 
• Að tryggja að bestu aðferðir séu til staðar við vistvænt skipulag og vottun 
• Að setja forsendur og viðmið og hvetja til nýrra lausna og framþróunar til hagsbóta 

fyrir samfélagið 
• Að vekja upp meðvitund um gildi vistvæns skipulags hjá öllum sem að skipulagi 

koma. 
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 Skýringamynd: BREEAM Communities flokkar 
 
 

 
          
 
VERKLÝSING 
 
Greining á vistvænni stöðu Flateyjar 
Lagt er til að greina stöðu Flateyjar með hliðsjón af aðferðarfræði BREEAM Communities. 
Sú vinna felst í að greina eyjuna og gildandi skipulag hennar miðað við áðurnefnda 8 
flokka. Afraksturinn verður í formi greinargerðar sem gefur mynd af því hvernig staðan er 
í dag og hvernig hún væri ef farið væri í ákveðnar aðgerðir með vistvænni Flatey að 
leiðarljósi. Stuðst verður við fyrirliggjandi aðal – og deiliskipulag fyrir eyjuna og þau 
grunngögn sem fyrir liggja.  
  
Skilgreiningar innan hvers hinna 8 flokka eiga misvel við í Flatey, en engu að síður verða 
öll atriði innan hvers flokks yfirfarin við greininguna. Að greiningu lokinni verður gerð 
greinargerð þar sem núverandi stöðu á „visthæfi „ Flateyjar er lýst. Einnig verður í 
greinargerðinni farið yfir  meginatriði í niðurstöðum greiningarvinnunnar og settar fram 
tillögur um þær meginaðgerðir sem hægt væri að grípa til með það að leiðarljósi að gera 
Flatey vistvænni en hún er í dag.  

 

Climate and Energy 1 (loftslag og orka)  
 
Útdráttur úr vinnu, sem þegar liggur fyrir vegna:  Loftlags – og orkumála.  
 
Vegna aðstæðna í Flatey skal leitast við að spara orku  og neysluvatn, í samræmi við 
"Mannvirkjastefnu stjórnvalda".  Til dæmis skal nýta regnvatn af þaki eins og hægt  er, 
a.m.k. í vatnssalerni og koma upp sólarrafhlöðum sem nýtast a.m.k. fyrir inniljós. 
Leyfilegt er að koma fyrir sameiginlegri rotþró eða leggja  lögn í sjó út enda sé slíkt 
samþykkt af heilbrigðisyfirvöldum. 
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Place Shaping 2 (rýmismyndun-bæjarmynd) 
 
Útdráttur úr vinnu sem þegar liggur fyrir: Hverfisvernd fyrir þorpið:  
 
Þorpið býr yfir sérstökum gæðum sem eru bundin umhverfi húsanna, þorpinu sem heild 
og einstökum húsum, sem hvergi eru ennþá til staðar í sama mæli á landinu. Um er að 
ræða þyrpingu um 40 gamalla timburhúsa sem mynda fjölbreytt bæjarmynstur. Norðan 
og austan þorpsins er  strandsvæði með bryggjum, görðum og vörum  s.s. Silfurgarður, 
Stórigarður og Eyjólfsbryggja sem eru merkir minnisvarðar um tilraunir í hafnarbótum við 
Flatey.  Á strandsvæðinu er auk þess fjölbreytt fuglalíf. Innan svæðisins og í jaðri þess eru 
mýrarnar; Skansmýri, Innstabæjarmýri og Brekkubæjarmýri sem hafa takmarkað 
byggðaþróunina og eru ekki framræstar. Suðurhluti hverfisverndaða svæðisins  nær yfir 
kirkjuna, kirkjugarðinn og Klausturhóla þar sem talið er að landnámsbærinn hafi staðið.  
Ákvæði hverfisverndar eru þessi: 

a. Halda skal byggingaframkvæmdum í lágmarki og þess gætt að þær leiði til eins 
lítillar röskunar og kostur er. 

b. Fylgja skal skilmálum í fyrirliggjandi deiliskipulagi fyrir þorpið þar sem markmið 
eru sett fram um að styrkja þorpsmyndina eftir því sem kostur er og stuðla að 
verndun og viðhaldi einstakra húsa sem og þorpsins sem heild.  

c. Leyfilegt er að reisa tvö ný hús á lóðum þar sem áður stóðu hús og skulu þau 
falla að þeirri byggð sem fyrir er hvað varðar útlit og yfirbragð. 

d. Að öðru leyti gilda ákvæði þjóðminjalaga varðandi þekktar þjóðminjar. 
 

  
 
Dæmi um deiliskipulagsákvæði fyrir Þorpið: 
Ekki er leyfilegt að reisa girðingar umhverfis lóðir eða afmarka  þær á annan varanlegan 
hátt. Reisa má skjólveggi við dvalarsvæði innan byggingareita og skulu þær falla vel  að 
umhverfi, t.d. gerðar úr samskonar klæðningu og útveggir viðkomandi bygginga eða 
reistar úr náttúruefni t.d.  torfi og grjóti.  Dvalarsvæði ætti einnig að leggja úr 
náttúrusteini. Halda skal öllu jarðraski í lágmarki og skal  frágangur vera til fyrirmyndar og 
í samræmi við umhverfi. 
 
Í aðalskipulagi Reykhólahrepps segir: Forsendur og takmarkanir fyrir frekari uppbyggingu 
á frístundabyggð í Flatey er að málefni vatnsveitu og frárennslismála verði komið í lag 
eins og gert er ráð fyrir í markmiðum um vatnsveitu í kafla 3.16.3 og fráveitu kafla 
3.16.2.  
 
Um óbyggð svæði segir: Sömu markmið gilda fyrir óbyggð svæði í Flatey eins og fyrir 
þéttbýlið á Reykhólum til þess að tryggja sem bestan aðgang almennings sem greiðastan 
aðgang um eyna skv. skilgreindu gönguleiðarkerfi sem sýnt er á þéttbýlisuppdrætti fyrir 
Flatey. 
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Community 3 (samfélagið) 

Útdráttur úr vinnu sem þegar liggur fyrir: Eyjaþing 
 

  
 
Eyjaþing sem Framfarafélag Flateyjar stóð fyrir 2010 sýndi bæði áhuga og þörf á að ræða 
málefni Flateyjar og nærliggjandi eyja.  Á þingið mættu ábúendur, eigendur sumarhúsa, 
sveitarstjórnarfólk og fulltrúar stofnana og ferðaþjónustufyrirtækja.  Rætt var almennt 
um framtíðarþróun sem og skipulagsmál.  
  
Þátttakendum var tíðrætt um þolmörk Flateyjar gagnvart ferðaþjónustu og lögðu áherslu 
á jafnvægi og gagnkvæman skilning milli búsetu, náttúruverndar, sumardvalargesta og 
ferðamanna.  Fram kom ósk um góða og virka stjórnsýslu og samráð við íbúa og 
hagsmunaaðila, t.d. varðandi framkvæmdir.  Rætt var um mikilvægi verndunar 
„Þorpsins“, sem er elsti hluti byggðar í Flatey og hversu langt ætti að ganga varðandi 
skilmála um framkvæmdir þar.   
 
Þátttakendur áttu sér ýmsa drauma um framtíðina.  Má þar nefna draum um gestastofu 
af einhverju tagi sem yrði fastur punktur í móttöku ferðamanna og rætt var um sjálfbæra 
orkunýtingu, vistvænan búskap, sorpflokkun og jarðvegsgerð.  Rauði þráðurinn í 
skilaboðum Eyjaþings er sá að tryggja þurfi fasta búsetu í Flatey allt árið.  Á því byggi 
samgöngurnar sem eru lífæð eyjarinnar, öryggismál og öll þróun.  
 
Stutt er síðan að í Flatey var blómlegt athafnalíf. Í Flatey hefur verið verslun frá því á 
miðöldum og hún er fræg fyrir handrit sem kennt er við hana (Flateyjarbók). Þó búseta 
hafi að mestu lagst af er eyjan töfrandi fyrir menningarminjar sínar. Þorpið í Flatey er eitt 
fárra slíkra þar sem svipmót gamla tímans hefur haldið sér.  
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Árið 2011 var farið yfir helstu niðurstöður og gerður eftirfarandi samfélagssamningur: 
 
Samfélagssamningur Flateyjar  
Við undirrituð : 
 
• erum íbúar í Flatey, sem eigum þar lögheimili eða höfum þar dvalarstað  
• sinnum þjónustu við Flatey og Flateyinga  
• tengjumst skipulagi Flateyjar, umhverfis- og verndarmálum  
• förum með stjórnsýslu fyrir Flatey 
 

Okkur er ljóst að lífið hefur hagað því svo að við erum um skeið gæslumenn Flateyjar,  
náttúru, menningar og sögu og fáum að njóta hér einstakra gæða meðan svo varir.  
Okkar hlutverk er að taka við arfi forfeðra og haga lífi okkar og gjörðum þannig að við  
skerðum ekki möguleika þeirra kynslóða sem á eftir okkur koma.  
Þetta eru þau leiðarljós sem við erum sammála um:  

1.  Að bera virðingu fyrir náttúru, menningu og sögu Flateyjar.  
2.  Að stuðla að áframhaldandi fastri búsetu í Flatey.  
3.  Að samgöngur þjóni jafnt íbúum og þeim sem Flatey sækja.  
4.  Að ferðaþjónusta verði innan þolmarka náttúru og mannlífs í Flatey. 

Umhverfisvænar áherslur séu í öndvegi í þróun ferðaþjónustu.  
5.  Að leita umhverfisvænna lausna varðandi sorphirðu, frárennsli, vatnsveitu, 

orkunotkun og samgöngur.  
6.  Að ganga vel um Flatey og halda húsum og umhverfi snyrtilegu.  
7.  Að láta okkur varða öryggismál í Flatey og eftirlit með eignum.  
8.  Að fara eftir ákvæðum gildandi skipulags fyrir Flatey og huga sérstaklega að því að 

varðveita upprunalega ásýnd Þorpsins.  
9.  Að eiga samræðu um stefnumörkun, skipulagsmál og önnur hagsmunamál 

Flateyjar.  
10.  Að hlusta á sjónarmið hvers annars og leggja okkar af mörkum til að skapa 

samstöðu um sameiginlega hagsmuni.  
 
Með undirskrift þessa samnings skuldbindum við okkur hvert og eitt til að gera það  
sem í okkar valdi stendur til að standa saman um farsæla framtíð Flateyjar.  
Samþykkt á fundi Framfarafélags Flateyjar, 22. september 2011. 
 
 
Ecology 4 (vistfæði – líffræðilegur fjölbreytileiki) 

Útdráttur úr vinnu sem þegar liggur fyrir: vernd Breiðafjarðar 
Náttúrufegurð er mikil í eynni og óvenju fjölskrúðugt fuglalíf. 

Sérstök lög voru sett um vernd Breiðafjarðar árið 1995 (lög nr. 54/1995). Tilgangur 
laganna er að stuðla að verndun Breiðafjarðar, einkum landslags jarðmyndana, lífríkis og 
menningarminja. Breiðafjarðarsvæðið á sér enga hliðstæðu hér á landi og sker sig úr sem 
langstærsti eyja- og skerjagarður landsins. Svæðið er einkum mikilvægt fyrir fjölbreyti-
leika og grósku í fuglalífi, auk þess sem það er sérstætt fyrir gróðurfar (fitjar), landslag, 
jarðmyndanir og jarðhita. Í mörgum eyjanna eru auk þess menningarminjar um búsetu 
sem hafa sögulegt gildi.  
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Austurhluti eyjarinnar var friðlýstur skv. náttúruverndarlögum 1975 vegna 
fuglaverndunar og er óheimilt að fara um svæðið frá 15. apríl til 15. ágúst. Um Flatey er 
nánar fjallað í kafla 3. 

Reglur þessar gilda um svæðið:  

1. Öll umferð er óheimil á tímabilinu 15. apríl til 15. ágúst nema með leyfi ábúenda í 
umboði [Umhverfisstofnunar].  

2. Bannað er að raska gróðri og trufla dýralíf á svæði þessu, bæði á landi og í fjöru. Þó 
skal ábúendum heimilt að nytja það æðarvarp, grasnytjar og önnur hefðbundin 
hlunnindi svo sem verið hefur. Ábúendum er og heimilt að gera þær ráðstafanir er 
heimilar eru í lögum til eflingar æðarvarpi, svo sem að bægja frá vargi.  

3. Mannvirkjagerð öll, jarðrask og önnur breyting á landi og í sjó innan svæðisins er háð 
leyfi [Náttúruverndar ríkisins].  

4. Ábúendur annast vörslu svæðisins í umboði [Umhverfisstofnunar].  

 

Eftirfarandi svæði í og við Flatey eru á náttúrminjaskrá: 

 

334 Klofningur við Flatey (1) Klofningur er rétt vestan við Flatey. (2) 
Sérstætt landslag og mikið fuglalíf. 

335 Diskæðarsker (1) Eyjan tilheyrir Flateyjar-löndum. (2) Jarðfræðilega 
sérstæð eyja. 

336 Langey við Flatey (1) Eyjan tilheyrir Flateyjarlöndum. (2) Eyja með 
gróskumiklum gróðri og fjölbreyttu fuglalífi. 

 

  

 

 

 

 

http://www.ust.is/LogOgReglur/Fridlysingar/Fridlond/nr/221
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Resources 5 (auðlindir) 
 

Útdráttur úr vinnu sem þegar liggur fyrir: Fyrirliggjandi markmið í gildandi Aðalskipulagi: 

Að standa vörð um vernd grunnvatns sem nytjavatns fyrir íbúa og fyrir atvinnustarfsemi. 

Að stuðla að því að nýting lands, auðlinda og mannauðs sé í samræmi við markmið 
sjálfbærrar þróunar 

 
Áætlun um flokkun sorps í Flatey: 
Framfarafélag Flateyjar hefur unnið að því að undanförnu að koma á möguleikum til að 
flokka sorp í Flatey.  Mjög margir flokka nú þegar á sínum heimilum og var áhugi fyrir að 
koma slíku kerfi á í Flatey.   

Tvenns konar sorpgámar eru nú þegar á bryggjunni í Flatey, gámur fyrir 
óendurvinnanlegt heimilissorp og GRÆNI GÁMURINN sem er hugsaður fyrir allan 
flokkaðan úrgang. Allt endurvinnanlegt efni fer í hann og úr honum er svo flokkað í aðra 
gáma í Stykkishólmi. Góður frágangur efnis í hann auðveldar þá vinnu mjög mikið. 

   
Félagið er búið að staðfæra leiðbeiningar  um hvernig á að flokka og ganga frá í gámana 
og þessar leiðbeiningar er hægt að sjá hér að neðan.   
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Jarðgerð:   
Framfarafélagið hefur að langtímamarkmiði að koma upp sameiginlegri jarðgerð í eyjunni 
með það að markmiði að ekki þyrfti að flytja neitt lífrænt sorp brott.  Þótt slík 
sameiginleg jarðgerð sé ekki komin til framkvæmda, hafa íbúar verið hvattir til að byrja 
að útbúa jarðgerðarílát í sínum görðum.   

 
Brennustæði í Flatey: 
Hver og einn ber ábyrgð á því sem hann setur á brennuna. Hafa þarf í huga að á 
brennuna á eingöngu að setja það sem getur brunnið.  

 

Áætlun um sérstaka skilmála nýrra bygginga í Flatey – deiliskipulag grenndarkynning 
2013: 

Vegna aðstæðna í Flatey skal leitast við að spara orku og neysluvatn s.s. nýta regnvatn af 
þaki og koma upp sólarrafhlöðum sem nýtast a.m.k. fyrir inniljós.   

Transport 6 (samgöngur) 

Útdráttur úr vinnu sem þegar liggur fyrir: Uppbygging göngustíga 
 

  
   
Gerð hefur verið áætlun um uppbyggingu göngustíga í Flatey 
Áætlunin gengur út á í lagningu malarstíga eftir ákveðnu kennisniði:   

 
Tekið er upp að jafnaði 20 sm af jarðvegi og uppúrtektin síðan notað við frágang á öxlum.  
Taka skal efsta svörðurinn til hliðar og nota allt efni til aðlögunar á jöðrum við 
lokafrágang.  
 
Stígarnir hafa verið unnir af Framfarafélagi Flateyjar með styrk frá Ferðamálastofu 2011. 
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Business 7 (viðskipti og efnahagur) 

Útdráttur úr vinnu sem þegar liggur fyrir: Atvinna 
 
Flatey á sér langa og merkilega atvinnusögu sem byggir á legu eyjarinnar m.t.t. til 
byggðar við Breiðafjörð, góðrar hafnaraðstöðu og nálægðar við fengsæl fiskimið. Flatey 
var miðstöð verslunar við Breiðafjörð enda var byggð í mörgum eyjum í kringum Flatey 
ásamt búskap upp á strönd. Mikil hlunnindi hafa verið hornsteinn eyjabúskapar s.s. 
dúntekjur, selveiði, veiði á fuglum s.s. lunda og skarfi o.fl. auk eggjatöku. 
 
Upp úr miðri síðustu öld byrjaði að fjara undan búskap með flutningi fólks til 
þéttbýlisstaða enda hlunnindabúskapur mjög mannfrekur. Þessar breytingar á búsetu 
fólks hafði mikil áhrif á atvinnumál Flateyjar þannig að um 1950 var byggð 
hafskipabryggja, frystihús reist og stofnað til útgerðar til að reyna að snúa við þessari 
þróun. Rekstur frystihússins gekk ekki eftir og um 1970 var svo komið að lítið var við að 
vera fyrir þá sem eftir voru. 
 
Í dag eru tvö lögbýli í Flatey þar sem stundaður hefðbundin eyjabúskapur s.s. ýmis konar 
hlunnindi og fiskveiðar auk þjónustu við ferðamenn og sumarhúsaeigendur. Fyrir utan 
búskap og fiskveiðar hefur fjölgun ferðamanna verið lyftistöng fyrir atvinnulíf Flateyjar, 
opnað hefur verið hótel og veitingahús. Lyft hefur verið Grettistaki í lagfæringum á 
húsum í þorpinu sem hefur mikið aðdráttarafl fyrir þá sem leggja leið sína til Flateyjar. 
Sæferðir ehf.  halda uppi siglingum til Flateyjar - yfir sumartímann tvisvar á dag. 
 
Án efa er fjölgun ferðamanna vaxtabroddur atvinnuþróunar en gæta verður að 
þolmörkum Flateyjar gagnvart ferðaþjónustu og  brýnt að standa vörð um náttúru og 
sérstöðu eyjarinnar. Mjög víða erlendis er farið að horfa til mikilvægis verndunar 
menningarverðmæta og náttúru með tilliti til sjálfbærni - ekki er vafi að Flatey á heima 
undir þeim hatti. 
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Buildings 8 (byggingar) 
 

Útdráttur úr vinnu sem þegar liggur fyrir: Bæjar – og húsakönnun: 
 
 
Fyrir liggur bæjar- og húsakönnun sem Guðmundur L. Hafsteinsson hefur unnið. 
Samkvæmt henni þá fengu eftirtalin hús í Þorpinu hátt varðveislugildi (1-3).  
Varðveislugildi 1:  Félagshús, Ásgarður, Vogur, Eyjólfshús, Stórapakkhús, Vorsalir, 
Bentshús, Versthús veseturendi.   
Varðveislugildi 2: Bjarg 
Varðveislugildi 3: Pakkhús norðan við hermannshús, hjallur við Ásgarð, Vinaminni, 
Versthús austurendi, Strýta, Einarshús, Skólinn, Sólheimar, Alheimur og hjallur, 
Bræðraminni og hjallur, Bogabúð, Berg, og Vegamót. 
Eftirfarni hús fengu miðlungsgildi (4-6) 
Varðveislugildi 4: Sunnuhvoll, Sláturhúsið og hjallur norðan við Stórapakkhús og  
Varðveislugildi 5: Útihús við Sólheim,  geymsskúr við Skólann, Hafliðaskemma, Bogahús, 
og Myllustaðir ásamt geymslu.  
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Fyrirliggjandi gögn 
 
Aðalskipulag Reykhólhrepps 

 
 

Náttúruverndarsvæði og Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 

 

Íbúaþing 2010 
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Samþykktar deiliskipulagsáætlanir  

 

 
Deiliskipulag smábátahöfn, frá 2011 

 

Gildandi deiliskipulag fyrir Þorpið 
(frístundabyggð)  samþykkt 1996 
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Fornleifaskráning 
 
Fyrir liggur bráðabirgðaskráning fornleifa í Flatey sem Ágúst Ólafur Georgsson vann á 
árinu 1990 á Breiðafirði en þá var unnið að aðalskipulagi eyjarinnar 1990-2010. 
Fornleifakönnun vegna smábátahafnar og frístundabyggðar í Flatey á var unnin af 
Margréti Hrönn Hallmundsdóttur 2010. 

 

 
Mælingar Samúels Eggertssonar 1906. 
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