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1. INNGANGUR,  

1.1. ALMENNT 

Verkefnislýsing þessi tekur til breytingar á landnotkun í aðalskipulagi 
Rangárþings eystra 2012-2024. Um er að ræða hluta jarðarinnar 
Fornhaga, landnúmer 189779, heildarstærð 50 ha. Jörðin Fornhagi 
afmarkast af Akureyjarvegi til suðurs, þjóðvegi nr. 1 til austurs, 
jörðinni Hemlu til norðurs og jörðinni Strandarhöfuð til vesturs.  

Fyrirhugað er að stofna nýja lóð út úr jörðinni og breyta landnotkun á 
þeim hluta hennar úr landbúnaðarsvæði (L) í svæði fyrir afþreyingar-
og ferðamannasvæði (AF). Skipulagssvæðið er þessi nýja lóð sem 
skráð verður Fornhagi I. Stærð hennar er 13 ha og á henni verða 
skilgreindar lóðir fyrir tjaldsvæði, grillhús, gistihús og 
þjónustumiðstöð. Aðkoma verður frá Akureyjarvegi sem tengist 
þjóðvegi nr. 1. 

 
Skipulagssvæðis, yfirlitsmynd (hluti úr sveitarfélagsuppdrætti                                      
Aðalskipulags Rangárþings eystra 2012-2024) Ekki í kvarða 

 
Sveitarstjórn Rangárþings eystra hefur samþykkt að breytingin verði 
sett í lögbundið skipulagsferli sem hefst með gerð þessarar lýsingar.  

Lýsingin, verkáætlun skipulagsáætlunarinnar, er unnin samkvæmt 1. 
mgr. 30 gr. skipulagslaga nr.123/2010.   

   

 
Skipulagssvæðið (hluti úr sveitarfélagsuppdrætti                                      
Aðalskipulags Rangárþings eystra 2012-2024) Ekki í kvarða 

30. gr. Gerð aðalskipulags, kynning og samráð. 

Þegar vinna við gerð aðalskipulagstillögu hefst skal sveitarstjórn taka 
saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða 
áherslur sveitarstjórn hafi við aðalskipulagsgerðina og upplýsingar 
um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli 
svo sem um kynningu og samráð við skipulagsgerðina gagnvart 
íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum. Leita skal 
umsagnar um hana hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum og 
kynna hana fyrir almenningi. Í skipulagsreglugerð er kveðið nánar á 
um lýsingu aðalskipulagsverkefnis og kynningu hennar.  

(Úr skipulagslögum nr. 123/2010) 
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Aðalskipulagsbreytingin verður sett fram á breytingarblaði í stærð A3 
eða A2 sem sýnir sveitarfélagsuppdrátt aðalskipulags í mkv. 
1:50.000.  
Greinargerð, stefna og skipulagsákvæði verða á uppdrætti. 

Í deiliskipulagi verður nánar gerð grein fyrir fyrirhugaðri uppbyggingu 
og skilmálar settir um gerð mannvirkja og frágang.  

2. INNTAK OG TILEFNI BREYTINGAR 

2.1. INNTAK 

Breytt er landnotkun á 13 ha svæði úr landi Fornhaga úr 
landbúnaðarsvæði (L) í afþreyingar- og ferðamannasvæði (AF). 
Samkvæmt drögum að deiliskipulagi eru á svæðinu gert ráð fyrir 6,3 
ha tjaldsvæði, þ. e. svæði fyrir tjöld, ferðavagna, húsbíla og hjólhýsi. 
Þá er gert ráð fyrir 6,7 ha svæði fyrir allt að 50 gistihúsum sem byggð 
verða í áföngum í tveimur stærðum, 35 m2 og 50 m2. Auk þess er 
fyrirhuguð bygging 400 m2 þjónustuhúss og 100 m2 salernis- og 
sturtuaðstöðu. Á lóðinni er einnig fyrirhugað að reisa að hámarki 145 
m2 grillhús. Bílastæði skulu almennt vera í samræmi við kafla 6.2 
byggingareglugerðar nr. 112/2012. 

2.2. TILEFNI 

Með áætluninni er brugðist við geysilegri fjölgun ferðamanna í 
sveitarfélaginu á síðustu árum og mikilli og vaxandi eftirspurn eftir 
þeirri þjónustu sem hún gerir ráð fyrir í Fornhaga I. 
Auk þess stuðlar áætlunin að aukinni fjölbreytni í þjónustu og 
gistiaðstöðu á svæðinu. Fyrirhuguð uppbygging leiðir til fjölgunar 
atvinnutækifæra á svæðinu. 
Framkvæmdin stuðlar að því að þeir ferðamenn sem nú þegar fara 
um svæðið dvelji þar lengur og nýti þá þjónustu og aðstöðu sem í 
boði er á svæðinu. Skortur hefur verið á tjaldsvæðum á svæðinu. 

Fornhagi I Drög að deiliskipulagi (Hluti uppdráttar, Landslag ehf) 

2.3. BREYTINGAR Á UPPDRÆTTI 

Skilgreindur er nýr 13 ha landnotkunarfleki fyrir afþreyingar-og 
ferðamannasvæði (AF) í landi Fornhaga við Akureyjarveg vestan 
þjóðvegar nr. I (Suðurlandsvegar).                                                                                           

2.4. BREYTINGAR Á GREINARGERÐ 

Ný lína í yfirlitstöflu í kafla 4.11 í greinargerð í aðalskipulags 

Svæði AF-239 
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Nr. Stærð 
ha 

Svæði Lýsing Skipulags-
ákvæði      

AF-239 13 Fornhagi við 
Akureyjarveg 
V-
Landeyjum 

Ýmis 
afþreyingar- og 
ferðamanna-
starfsemi. Svæði 
fyrir tjöld, 
ferðavagna, 
húsbíla, 
hjólhýsi, 
gistihús, 
þjónustuhús og 
fl. 

Einnar hæðar 
lágreist byggð 
sem fellur vel 
að umhverfi 
sínu. 
Mannvirki í 
lágstemmdum 
jarðlitum. 

 

3.  UMHVERFISAÐSTÆÐUR 
Engar byggingar eru á svæðinu. Landið hefur öðru hvoru verið nýtt 
til hrossabeitar. Skipulagssvæðið er í aðalskipulagi merkt sem 
landbúnaðarland, 1. flokkur samkv. skilgreiningu í greinargerð.  

Um er að ræða gróið tún sem nýtur ekki sérstakrar verndar svo sem 
hverfisverndar. Ekki eru þekktar fornminjar á skipulagssvæðinu, en 
komi þær í ljós við framkvæmdir, verður Minjastofnun Íslands 
umsvifalaust gert viðvart. 

Skipulagssvæðið er samkvæmt skilgreiningu Hólms og Kjaran 
(2005) í farvegi mjög stórra jökulhlaupa úr Kötlu (100.000-300.000 
m3/s. og er mesta flóðhæð >4m. Tjónmætti af völdum slíks 
jökulhlaups á þessum stað er metið mikið. Í aðalskipulagi 
Rangárþings eystra 2012-2024, kafla 5.4 kemur fram að mótuð hefur 
verið  viðbragðsáætlun almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra 
vegna  eldgosa og jökulhlaupa. Til staðar er viðvörunarkerfi fyrir alla 
íbúa og miðlun viðvarana og upplýsinga til ferðamanna. 

 
Flóðahætta skv. Veðurstofu Íslands (Hólm og Kjaran, 2005) 

 

4. HELSTU FORSENDUR 
Varðandi almennar forsendur aðalskipulagsbreytingarinnar er vísað 
til forsendna í gildandi aðalskipulagi. Fyrirhugaðar breytingar á 
aðalskipulaginu er í samræmi við þær forsendur. 

4.1. STEFNA Í GILDANDI AÐALSKIPULAGI 

Aðalskipulagsbreyting er í samræmi við stefnu gildandi aðalskipulags 
sveitarfélagsins. Í leiðarljósi stefnumörkunar kemur fram að í 
sveitarfélaginu skulu vera góð búsetuskilyrði fyrir alla og þar skuli 
vera öflugt, fjölbreytt og framsækið atvinnulíf sem m. a. byggist á 
sérstöðu svæðisins og möguleikum til nýsköpunar. 
Aðalskipulagsbreytingin tekur til landbúnaðarlands í flokki 1 sbr. 
greinargerð aðalskipulags en forðast skal eftir því sem unnt er að 
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breyta landbúnaðarlandi í flokki 1 í aðra landnotkun sem leiðir af sér 
framkvæmdir sem hafa í för með sér óafturkræf áhrif. Einnig kemur 
fram í greinargerð aðalskipulags að fyrrnefnd flokkun sé ekki einhlít 
og því þurfi að beita þessu stjórntæki með varúð, jafnræði og 
meðalhófi að leiðarljósi. 

4.2. STEFNA Í LANDSSKIPULAGI 

 Skipulag í dreifbýli gefi kost á fjölbreyttri nýtingu lands, svo 
sem til ræktunar, ferðaþjónustu og útivistar, í sátt við náttúru 
og landslag. 

Í Fornhaga er stefnt að  atvinnustarfsemi, þ. e. ferðaþjónustu sem 
styrkt getur staðbundna landnýtingu. 
 

5.       ÁHRIFAMAT 
Um er að ræða framkvæmd sem kann að vera háð mati á 
umhverfisáhrifum sbr. viðauka 1,  lið 12.07, flokkur C í lögum um mat 
á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, þ. e. „Varanleg tjaldsvæði og 
hjólhýsasvæði allt að 10 ha“. Framkvæmdin er tilkynningarskyld, þ. 
e. kann að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og metið er 
í hverju tilviki með tilliti til eðlis, umfangs og staðsetningar, hvort 
háðar skuli mati á umhverfisáhrifum samkv. lögum þar um. 
Því er fyrirhuguð aðalskipulagsbreyting háð lögum nr. 105/2006 um 
umhverfismat áætlana.  

Áhrifin á náttúruvá eru metin neikvæð. Skipulagssvæðið er í farvegi 
mjög stórra jökulhlaupa úr Kötlu sem ógnar allri byggð á svæðinu. Í 
aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024, kafla 5.4 kemur fram 
að mótuð hefur verið viðbragðsáætlun almannavarnadeildar 
ríkislögreglustjóra vegna eldgosa og jökulhlaupa. Til staðar er 
viðvörunarkerfi fyrir alla íbúa og miðlun viðvarana og upplýsinga til 
ferðamanna.  
Talið er að síðast hafi runnið jökulhlaup í farvegi Markarfljóts fyrir um 
1000 árum síðan. 
Umhverfisþættir sem meta þarf í aðalskipulagsbreytingunni eru 
heilsa og öryggi (náttúruvá), hagrænir og félagslegir þættir 

(efnahagur og atvinnulíf og byggð og efnisleg verðmæti/ fyrirkomulag 
og yfirbragð). 

6. ANNAÐ 
Í deiliskipulagi verða m.a. ákvæði um byggingarmagn, ásýnd, 
aðkomu, bílastæði og veitukerfi. Einnig verður þar gerð grein fyrir 
sorphirðu og brunavörnum.  
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7. KYNNING OG SAMRÁÐ  

7.1. ALMENNT 

Í skipulagslögum nr. 123/2010, gr. 30, 31, og 32 er kveðið á um 
kynningar og samráð við íbúa, umsagnaraðila og aðra 
hagsmunaaðila á hinum ýmsu stigum skipulagsferlisins. 

Í framhaldi af kynningar- og afgreiðsluferli aðalskipulagstillögunnar 
verður unnið deiliskipulag.  

Kynning verkefnislýsingar 

Lýsingin verður send Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum. Hún 
verður einnig kynnt almenningi (íbúum sveitarfélagsins og öðrum 
hagsmunaaðilum) með auglýsingum og framlagningu á heimasíðu 
sveitarfélagsins og á skrifstofu skipulagsfulltrúa. Gefinn verður 
tveggja vikna frestur til að skila inn athugasemdum og ábendingum. 

Kynning tillögu að aðalskipulagsbreytingu 

Skipulagstillagan og forsendur hennar verða kynnt á heimasíðu 
sveitarfélagsins eða/og opnu húsi sem auglýst verður með áberandi 
hætti áður en sveitarstjórn afgreiðir hana til auglýsingar. 
Tillögugögnin verða jafnframt kynnt aðliggjandi sveitarfélögum og 
umsagnaraðilum. Verður þeim sent bréf með tilvísun í vefslóð þar 
sem kynningargögnin verður að finna. 

Afgreiðsla í sveitarstjórn  

Eftir að skipulagstillagan hefur verið samþykkt til lögformlegrar 
auglýsingar í sveitarstjórn verður hún send til Skipulagsstofnunar til 
athugunar. 

Auglýsing aðalskipulagstillögu  

Sveitarstjórn skal auglýsa tillöguna með áberandi hætti svo sem í 
dagblaði sem gefið er út á landsvísu. Tillagan skal einnig auglýst í 
Lögbirtingablaðinu. Tillagan skal liggja frammi í sex vikur hjá 
Skipulagsstofnun og á skrifstofu Rangárþings eystra eða öðrum 
opinberum stað og vera auk þess aðgengileg á netinu. 

 

Afgreiðsla og gildistaka aðalskipulags 

Tekin verður afstaða til allra athugasemda sem kunna að berast og 
metið hvort breyta skuli tillögu vegna þeirra. Umsagnir/svör 
skipulagsnefndar verða send þeim sem athugasemdir gerðu og 
niðurstaða sveitarstjórnar um afgreiðslu skipulagsins verður auglýst. 

7.2. UMSAGNARAÐILAR 

 Skipulagsstofnun 

 Umhverfisstofnun 

 Vegagerðin 

 Veðurstofa Íslands 

 Minjastofnun Íslands 

 Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 
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8. ÁFANGAR OG TÍMAÁÆTLUN 
Gerð verkefnislýsingar, umfjöllun og  
afgreiðsla í skipulagsnefnd og 
sveitarstjórn:     Okt/nóv 2018. 
 
Kynning verkefnislýsingar 
(Skipulagsstofnun, umsagnaraðilar, 
hagsmunaaðilar, almenningur):  Nóv/des 2018 
 
Gerð aðalskipulagsbreytingar, 
umfjöllun og afgreiðsla í 
skipulagsnefnd Rangárþings eystra:  Jan. 2019 
 
Kynning tillögu að  
aðalskipulagbreytingu:   Jan/febr 2019  
 
Afgreiðsla í 
sveitarstjórn Rangárþings eystra:  Febr 2018 
 
Auglýsing tillögu að 
aðalskipulagsbreytingu:   Febr/mars 2018 
 
Afgreiðsla og gildistaka 
aðalskipulagsbreytingar:   Mars/apr 2018 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

9. SAMÞYKKT LÝSINGAR 
Lýsing þessi, sem er í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010 var samþykkt í  

Sveitarstjórn Rangárþings eystra þann...................................... 

 

 

____________________________________ 

Skipulagsfulltrúi 


