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1 INNGANGUR 

Rangárþing eystra vinnur að gerð deiliskipulags fyrir Kirkjuhvolsreit á Hvolsvelli. Gildandi deiliskipulag 
fyrir reitinn er dagsett 24.09.2015 og var unnið af Steinsholti. Staðfest í B-deild Stjórnartíðinda í apríl 
2016 

Á svæðinu er hjúkrunar- og dvalarheimilið Kirkjuhvoll, heilsugæsla og íbúðir fyrir eldri borgara. Gert er 
ráð fyrir stækkun hjúkrunarheimilisins og heilsugæslustöðvarinnar og samhliða er stefnt að því að 
Kirkjuhvoll geti þjónað þeim íbúum í nágreninu sem nýta vilja þjónustu hjúkrunar- og dvalarheimilisins. 
Á lóð Kirkjuhvols er gert ráð fyrir tveimur viðbyggingum í suður og vestur af núverandi dvalar- og 
hjúkrunarheimili.  Við heilsugæslu er gert ráð fyrir nýrri aðkomu fyrir sjúkrabíla vestan við núverandi 
hús og stækkun heilsugæslu í norður. Austan og sunnan við Kirkjuhvol er gert ráð fyrir byggingu par- 
og raðhúsa með íbúðum sem ætlaðar eru fyrir 60 ára og eldri. Deiliskipulagið nær einnig til lóðar 
Stórólfshvolskirkju sem er skammt austan við Kirkjuhvol. 

Svæðið sem um ræðir er skilgreint sem svæði fyrir samfélagsþjónustu, íbúðarsvæði og landbúnaðar-
land í Aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. 

Með gildistöku nýs deiliskipulags fellur úr gildi deiliskipulag frá árinu 2015. 

 

Mynd 1. Tölvugerð mynd sem sýnir skipulagssvæðið. 

1.1 Skipulagssvæðið 

Skipulagssvæðið gengur undir heitinu Kirkjuhvolsreitur á Hvolsvelli og er um 4,7 ha að stærð. 
Skipulagssvæðið er austast í þéttbýlinu á Hvolsvelli. Þar hefur um árabil verið rekið hjúkrunar- og 
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dvalarheimilið Kirkjuhvoll. Aðstaða er fyrir um 30 vistmenn. Einnig er heilsugæsla á svæðinu og byggðar 
hafa verið nokkrar íbúðir fyrir aldraða í rað- og parhúsum. 

Skipulagssvæðið er að hálfu leyti byggt en á austurhluta svæðisins er opið svæði sem er vaxið trjágróðri 
að hluta til , sjá mynd 2. Aðkoma að svæðinu er af Fljótshlíðarvegi nr. 261, um Sólbakka, Öldubakka og 
Dalsbakka og um Hvolströð.        

 

Mynd 2. Tölvugerð mynd sem sýnir austurhluta skipulagssvæðis skv. tillögu og ný bílastæði við Stórólfshvolskirkju. 

1.2 Skipulagsgögn 

Loftmyndir eru frá Loftmyndum ehf, aðrir grunnar eru frá Rangárþingi eystra. Deiliskipulagsgögn eru 
unnin í hnitakerfinu ISN93. Skipulagsgögn eru eftirfarandi: 

 Greinargerð með forsendum og skipulagsskilmálum. 
 Deiliskipulagsuppdráttur í mkv. 1: 750. 
 Skýringaruppdráttur í mkv. 1:1500. 

2 FORSENDUR 

Skipulagið gerir ráð fyrir frekari uppbyggingu á Kirkjuhvoli til að mæta auknum kröfum varðandi 
aðbúnað, samhliða því að bæta þjónustu við íbúana. Gert er ráð fyrir að byggja við núverandi hjúkrun-
arheimili samhliða því að Kirkjuhvoll geti þjónað þeim íbúum í nágreninu sem nýtt geta þjónustu 
hjúkrunar- og dvalarheimilisins. Austan við Kirkjuhvol er gert ráð fyrir raðhúsum með íbúðum sem 
ætlaðar eru fyrir aldurinn 60 ára og eldri . 
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Öldruðu fólki fer fjölgandi á landinu og því eykst stöðugt þörfin fyrir þjónusturými og einnig fyrir 
þjónustu við þá íbúa sem kjósa að dvelja áfram heima en fá t.d. sendan heitan mat daglega eða sækja 
sér þjónustu á hjúkrunar- og dvalarheimili tengda hreyfingu eða félagsstörfum. Þá eru í dag gerðar 
meiri kröfur um aðbúnað og aðstöðu á hjúkrunar- og dvalarheimilum og er fyrirhuguð uppbygging m.a. 
hugsuð til að mæta þeim.  

 

Mynd 3. Tölvugerð mynd sem sýnir hvernig uppbygging á raðhúsum, götum og göngustígum er háttað á svæðinu skv. tillögu. 

2.1 Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Búsetumynstur og dreifing byggðar 

Sveitarfélög skilgreini í aðalskipulagi vaxtarmörk þéttbýlisstaða með það fyrir augum að efla við-
komandi þéttbýlisstað og standa vörð um verðmæt náttúrusvæði og landbúnaðarland. Skýr skil verði 
milli þéttbýlis og dreifbýlis. Almennt verði haft að leiðarljósi að þétta byggð og blanda atvinnustarfsemi, 
verslun og þjónustu, og tengja við íbúðarbyggð í þágu sjálfbærni daglegs lífs og aukinna lífsgæða. 

Í skipulagsáætlunum sveitarfélaga verði mörkuð stefna um uppbyggingu íbúðar- og atvinnuhúsnæðis 
sem taki mið af fyrirsjáanlegum þörfum samfélagsins og lýðfræðilegum breytingum til framtíðar. 
Stuðlað verði að fjölbreyttum húsnæðiskostum, svo sem hvað varðar húsagerðir og stærðir. Tryggt 
verði fjölbreytt og sveigjanlegt húsnæði sem stuðli að félagslegri fjölbreytni og í því samhengi verði 
hugað sérstaklega að framboði á húsnæði fyrir alla tekjuhópa.  

Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði sérstaklega hugað að gæðum hins byggða umhverfis og sett fram 
stefna og ákvæði um mælikvarða byggðar, byggðamynstur og samspil byggðar, bæjarrýma og ferða-
máta. Einnig verði sérstaklega hugað að almenningsrýmum og útivistarsvæðum með það að markmiði 
að hvetja til útiveru og hreyfingar, matjurtaræktunar og náttúruupplifunar og varðveita verðmæt 
náttúrusvæði.  
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Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði stuðlað að heilnæmi umhverfis með viðeigandi ráðstöfunum 
varðandi vatnsvernd, vatnsveitu, fráveitu, úrgangsmeðhöndlun, hljóðvist og loftgæði. Sérstaklega verði 
hugað að umhverfisvænum lausnum þar sem það á við, svo sem varðandi möguleika til flokkunar og 
endurvinnslu, sjálfbærar ofanvatnslausnir og bætta nýtni við auðlindanotkun.  

Skipulagsgerð sveitarfélaga stuðli að uppbyggingu atvinnulífs til framtíðar, með áherslu á gæði í hinu 
byggða umhverfi og öflugum innviðum.  

Sveitarfélög marki í skipulagi samþætta stefnu um byggð og samgöngur. Áhersla verði lögð á göngu- 
og hjólavænt umhverfi og að tvinna saman almenningssamgöngur og byggðaskipulag. Gatnaskipulag 
og gatnahönnun miði að því að skapa bæjarrými og umferðarrými fyrir akandi, hjólandi og gangandi 
vegfarendur.  

Deiliskipulagið er í samræmi við landskipulagsstefnu. Þar sem umrædd uppbygging þéttir byggð, fjölgar 
íbúðum fyrir 60 ár og eldri, býður upp á fjölbreyttan húsnæðiskost í formi stærðar og tengingu við 
þjónustu og starf eldriborgar á svæðinu.  Almenningsrými verða hönnuð með aðgengi fyrir alla í huga 
sem hefur hvetjandi áhrif á útiveru og hreyfingu íbúa á svæðinu. 

Hugað verður að sjálfbærum ofanvatnslausnum og umhverfisvænum lausnum er varðar flokkun og 
endurvinnslu sorps. 

2.2 Aðalskipulag Rangárþings eystra 2012-2024 

Í Aðalskipulagi Rangárþings eystra er Kirkjuhvolsreiturinn, Heilsugæslan og Kirkjuhvoll skilgreint sem 
svæði fyrir samfélagsþjónustu ( S – 116 ). 

,,Samfélagsþjónusta (S) - Svæði fyrir stofnanir og fyrirtæki sem óháð eignaraðild veita almenna 
þjónustu við samfélagið, svo sem menntastofnanir, heilbrigðisstofnanir, menningarstofnanir, félags-
legar stofnanir, trúarstofnanir og aðrar þjónustustofnanir ríkis, sveitarfélaga eða annarra aðila‘‘  

Í kafla 4.6, kemur fram að spáð sé verulegri fjölgun aldraðra og þörf fyrir þjónustu við þá verði 
umfangsmeiri en ætti þó að rúmast innan núverandi þjónustusvæðis. Á Kirkjuhvolsreitnum er gert ráð 
fyrir lóðum fyrir sérhannaðar íbúðir sem ætlaðar eru fyrir aldraða. 

Í kafla 4.6 um samfélagsþjónustu er meðal annars lögð áhersla á eftirfarandi markmið og leiðir: 

 Miðstöð heilbrigðisþjónustu sveitarfélagsins verður áfram á Hvolsvelli. 
 Miðstöð þjónustu við aldraða verði á Kirkjuhvolsreit á Hvolsvelli þar sem gert verði ráð fyrir 

nauðsynlegri aðstöðu, íbúðum og þjónustu fyrir roskið fólk og aldraða. 
  
Talið er að þetta muni hafa jákvæð áhrif á samfélagið, heilsu og öryggi skv. mati á stefnu sveitastjórnar 
í aðalskipulaginu. 

Deiliskipulagstillagan fellur vel að þessum markmiðum aðalskipulagsins og verður svæði fyrir sam-
félagsþjónustu stækkað. 
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Í kafla 7.5 Mat á stefnu sveitastjórnar í aðalskipulaginu, þar sem fjallað er um markmið um opin svæði 
til sérstakra nota. ,, Áfram er stefnt að skógrækt á opnum svæðum við Hvolsvöll til þess að afmarka 
byggð og mynda skjól.‘‘ Stefnan er talin hafa jákvæð áhrif  á umhverfið, samfélag og heilsu/andrúms-
loft. 

2.3 Deiliskipulag 

Á svæðinu er í gildi deiliskipulag, sem fellur úr gildi við samþykkt nýs deiliskipulags.  

2.4 Breytingar frá gildandi deiliskipulagi 

Í gildandi skipulagi er gert ráð fyrir að byggt verði við dvalar- og hjúkrunarheimilið í vestur, þeirri 
byggingu er lokið. 

Við Sólbakka er gert ráð fyrir 9 íbúðum fyrir 60 ára og eldri og öryrkja með umferð gangandi og akandi 
um götuna.  Sólbakki 1- 9 og 15-17 hefur þegar verið byggður, bygg.ár 2015-2016. Byggingu Sólbakka 
11-13 er ekki lokið. 

Gert er ráð fyrir möguleika á viðbyggingum við dvalar-og hjúkrunarheimilið á þremur stöðum (bygg-
ingareitir B1, B2 og B3), eins og sýnt er á skýringaruppdrætti. Möguleg uppbygging á hverjum 
byggingarreit er lýst í kafla 3.3. 

Aukabílastæði fyrir framan Kirkjuhvol verða færð við hlið Dalsbakka 14. 

Lóðin Stórólfshvoll verður felld út og núverandi einbýlishús víkjandi. 

Bílastæðum fyrir starfsfólk heilsugæslu er fækkað um 9 stæði. 

2.5 Minjar 

Aðalskráningu fornminja er ekki lokið í sveitarfélaginu. Tólf skráðar heimildir eru skráðar innan 
deiliskipulagssvæðisins skv. skýrslu Fornleifastofnunar Íslands frá árinu 2004 „Fornleifaskráning á 
Hvolsvelli og í nágrenni“ og Aðalskráningu fornleifa í Rangárþingi eystra 2018-2020 sem er í vinnslu.    

Má þar nefna bæjarhól Stórhólfshvols (RA—255:001 1). Stórólfshvoll stóð á hól eða hjalla u.þ.b. 40 m 
norðan við Stórólfshvolskirkju. Árið 1917 var síðar reist sjúkraskýli sem tengdist gamla læknisbú-
staðnum (RA-255:005) með göngum. Í dag er safnaðarheimili á bæjarhólnum sem reist var 2003. 

Stórólfshvolskirkja (RA-255:002) sem staðið hefur í landi Stórólfshvols frá öndvegi. Gamla kirkjan var 
rifin 1930 og ný kirkja byggð á sama grunni. Kirkjan var endurbætt árið 1955. 

RA-255:003 Barnaskólinn, skólahald hófst í Hvolhreppi fljótlega eftir að fræðslulögin tóku gildi. Kennt 
var í þinghúsi hreppsins sem stóð norðan við kirkjugarðinn milli kirkjunnar og sjúkraskýlisins, þar sem 
stóð læknabústaður. 
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RA-255:005 Gamli læknabústaðurinn sem var tengdur sjúkraskýlinu, sem reist var á grunni gamla 
Stórólfshvolsbæjar með göngum.   

Magrivöllur (RA261:001), hjáleiga Stórólfshvols stofnað 1829. Hjáleigan var síðan komin í eyði fyrir 
síðustu aldamót.  

Kálgarður heimild (RA-255:001), skv. bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnkorti 
frá 1917, kálgarðurinn var staðsettur vestan við bæjarhólinn í brekku sem hallar til vesturs. 

Útihús heimild (RA-255:004), skv. túnkorti frá 1917 er sýnt hús norðaustan við norðausturhorn 
kirkjugarðs.  

Útihús heimild (RA-255:006),  skv. túnkorti frá 1917 er stórt hús sýnt 50 m norðan við sjúkraskýlið, sem 
reist var á grunni gamla bæjarins í Stórólfshvoli. 

Húsdalur tóf af fjárhúsi ( RA-255:007) skv. túnkorti frá 1917 er merkt útihús 20 m austar af bæ 001 og 
um 60 m norðaustur frá kirkjunni 002. Tóftin er 6 x 5 m stór, snýr norðaustur-suðvestur og er mjög 
sigin.   

Heygarðsbjalli heimild um heygarð ( RA-255:026). Garðlag túngarður (RA-255:059) Túngarður liggur 
niður Fögrubrekku norðan við útihús 006 og heyrarð 026. Túngarðurinn er algróinn hann er 14 x 1 m 
að stærð og 0,4 m á hæð. 

Heimild um traðir (RA-255:060). Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamnna frá 1904 og 
túnkorti frá 1919 lágu traðir að bænum úr suðvestri og tengdust þjóðleiðum utan túns. Þær lágu á 
svipuðum stað og núverandi vegur. 

Ef fram koma áður óþekktar fornleifar á framkvæmdartíma, sbr. 24. gr. laga um menningarminjar nr. 
80/2012, verður þegar haft samband við Minjastofnun Íslands og framkvæmd stöðvuð uns fengin er 
ákvörðun Minjastofnunar um hvort halda megi áfram og með hvaða skilmálum. Samkvæmt 3. gr. 
laganna er óheimilt að spilla, granda eða breyta fornleifum nema með leyfi Minjastofnunar Íslands 

2.6 Húsakönnun 

Unnið er að gerð húsakönnunar og gert grein fyrir þeim mannvirkjum í deiliskipulagi sem falla undir lög 
um menningarminjar og svipmót byggðar og einstakra bygginga metið. 

3 SKIPULAGSSKILMÁLAR 

3.1 Nýtt deiliskipulag 

Lóðin Stórólfshvoll verður felld út og núverandi hús verður víkjandi. Gert er ráð fyrir þremur götum frá 
Hvolströð í norður.  
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Gert er ráð fyrir að bílastæði við Kirkjuhvol, Hvolströð, Stórólfshvolskirkju og safnaðarheimili Stórólfs-
kirkju verði fjölgað. 

3.2 Lóðir 

3.2.1 Kirkjuhvoll 

Núverandi lóð Kirkjuhvols stækkar úr 7000 m² í 11.304 m², Landnr. L164229. Núverandi byggingar eru 
um 2.800 m² að stærð. Bílastæði eru innan lóðar.  

3.2.2 Heilsugæsla 

Núverandi lóð Heilsugæslunnar minnkar úr 7000 m² niður í 4170 m², Landnr. L164439. Núverandi 
byggingar eru um 430 m² að stærð, bygg.ár 1983. Bílastæði eru innan lóðar. 

3.2.3 Stórólfshvoll 

Núverandi lóð er 3200 m², landnr. L192635. verður felld út og núverandi einbýlishús verður víkjandi.  

3.2.4 Íbúðarlóðir við Hvolströð,  B5- B11 

Lóðarstæðir eru á bilinu 154-364 m². Íbúðirnar verða um 75-110 m², ætlaðar fyrir aldurshópinn 60+. 
Bílastæði eru innan lóða og einnig sameiginlega í götum. Innri lóðarmörk eru sýnd til skýringar og er 
breidd þeirra ekki bindandi.  

3.3 Byggingar  

3.3.1 Stækkun Kirkjuhvols  

Gert er ráð fyrir stækkun Kirkjuhvols á þremur stöðum á  byggingarreitum B1, B2 og B3: 

 

Byggingareitur B1  

Gert er ráð fyrir allt að 750 m² viðbyggingu við nýbyggingu dvalar- og hjúkrunarheimilið frá 2018. Viðbyggingin 
er á einni hæð, hæð mænis yfir gólfplötu getur verið allt að 6,5 m miðað við gólfhæð plötu. Gert er ráð fyrir 
mænisþaki og þakhalli í samræmi við núverandi byggingar á Kirkjuhvoli.  

Í viðbyggingunni er gert ráð fyrir þjónusturýmum sem verður stækkun við núverandi starfsemi á 
Kirkjuhvoli. 

Byggingareitur B2  

Sunnan við nýjasta hluta Kirkjuhvols er gert ráð fyrir allt að 350 m² viðbyggingu á einni hæð,  hæð 
mænis yfir gólfplötu getur verið allt að 6,5 m. Gert er ráð fyrir mænisþaki og að þakhalli verði í samræmi 
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við núverandi byggingar á Kirkjuhvoli. Í viðbyggingunni er gert ráð fyrir þjónusturýmum sem verður 
viðbót við núverandi starfsemi á Kirkjuhvoli. 

Byggingareitur B3 

Sunnan við eldri hluta Kirkjuhvols er gert ráð fyrir allt að 1200 m² viðbyggingu á einni til tveimur 
hæðum,  hæð mænis yfir gólfplötu getur verið allt að 12 m. Gert er ráð fyrir mænisþaki og þakhalli í 
samræmi við núverandi byggingar á Kirkjuhvoli.  Í viðbyggingunni er gert ráð fyrir þjónusturýmum sem 
verður stækkun við núverandi starfsemi á Kirkjuhvoli. 

3.3.2 Stækkun heilsugæslu - byggingarreitur B4 

Við heilsugæsluna er gert ráð fyrir allt að 500 m² viðbyggingu á einni til tveimur hæðum við norðurhluta 
hússins. Hæð mænis yfir gólfplötu getur verið allt að 12 m. Gert er ráð fyrir mænisþaki og þakhalli í 
samræmi við núverandi byggingar á Kirkjuhvoli.  Í viðbyggingunni er gert ráð fyrir stækkun við núver-
andi heilsugæslustöð, aðstöðu fyrir sjúkrabíla og starfsfólk þess ásamt lítilli íbúð fyrir vakthafandi lækni. 

3.3.3 Parhúsalóðir við Hvolströð - byggingarreitir á B5-B7 

Innan byggingareits er heimilt að reisa parhús með sambyggðri bílageymslu. Mænishæð verði að 
hámarki 5,5 metrar yfir gólfplötu. Mænisstefna tekur mið af núverandi byggð og er sýnd á uppdrætti. 
Þakgerð er frjáls. Efnisval bygginga skal vera vandað. Bílastæði eru innan lóðar. Nýtingahlutfall skal ekki 
fara yfir 0,4. 

Gert er ráð fyrir umferð akandi og gangandi um götuna, sjá dæmi á mynd 4. 

 

Mynd 4. Tölvugerð mynd sýnir umferð akandi og gangandi á Hvolströð 19-25/ 14-22. 
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3.3.4 Raðhúsalóðir við Hvolströð - byggingarreitir á B8-B11 

Innan byggingareits er heimilt að reisa raðhús á 1. hæð, ásamt sambyggðri bílageymslu við um helmingi 
íbúða. Á deiliskipulagsuppdrætti eru húsaeiningar í raðhúsalengjum sýndar misbreiðar en jafnbreiðar 
einingar eru heimilar innan byggingarreits lóðar án deiliskipulagsbreytingar. Heimilt er að aðlaga hús 
að landi með stallaðri gólfplötu.  

Mænishæð verði að hámarki 5,5 metrar yfir gólfplötu. Mænisstefna tekur mið af núverandi byggð og 
er sýnd á uppdrætti. Þakgerð er frjáls. Efnisval bygginga skal vera vandað. Bílastæði eru innan lóðar. 
Frágengið yfirborð við húsvegg skal ekki vera neðar en 30 cm undir uppgefinni plötuhæð jarðhæðar og 
eru frávik frá því háð samþykki umhverfis- og skipulagsnefndar. Nýtingahlutfall skal ekki fara yfir 0,5. 

Gert er ráð fyrir umferð akandi og gangandi um götuna. 

3.4 Gangstéttar og göngustígar 

Gert er ráð fyrir gangstéttum meðfram götum. Göngustígar eru um lóð Kirkjuhvols og Stórólfshvols-
kirkju. Gönguleiðir frá raðhúsum við Hvolströð og að Kirkjuhvoli verða hannaðar á grundvelli algildrar 
hönnunar. Við göngustíga sem hannaðir eru á grundvelli algildrar hönnunar skulu vera bekkir með 
u.þ.b. 150 m millibili meðfram gönguleiðum sbr. kafli 7.1.3 um umferðarleiðir í leiðbeiningum við 
byggingarreglugerð 112/2012. Göngustígar eru 1,8 m á breidd, yfirborð þeirra skal henta fyrirhugaðri 
umferð og frágangur þannig að þar verði ekki uppsöfnun vatns. Gert er ráð fyrir lýsingu á helstu göngu-
stígum á svæðinu. 

Göngustígar og gangstéttir eru sýndar á uppdráttum til skýringar. 

3.5 Aðkoma og bílastæði 

Núverandi bílastæði við Kirkjuhvol er stækkuð í norður og bætist þar við 22 bílastæði, sjá mynd 2. 

Gert er ráð fyrir nýrri aðkomu að heilsugæslunni  frá Sólbakka fyrir starfsfólk, þar er áætluð 12 
bílastæði. 

Aðkoma fyrir gesti heilsugæslunnar mun verða sem áður frá Öldubakka, gert er ráð fyrir 21 stæði. 
Bílastæði fyrir hreyfihamlaða eru 3 að framan og 1 fyrir aftan heilsugæslu. Aðkoma sjúkrabíla mun 
verða frá viðbyggingu í vestur inn á Öldubakka. 

Bílastæði við par- og raðhús á B5-B11 eru innan lóða og einnig sameiginleg við götur.   

Gert ráð fyrir bílastæðum á lóð kirkjunnar staðsett á milli kirkju og aðkomu að Ásgarði. Bílastæði fyrir 
hreyfihamlaða eru tvö og eru þau staðsett við safnaðarheimilið norðan við kirkju. 

Bílastæði eru sýnd á skipulagsuppdrætti til skýringar. 
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3.6 Veitur og sorp 

Lóðir munu tengjast veitukerfum sveitarfélagsins. Vatnsveita og fráveita geta annað viðbótarbyggð og 
er gert ráð fyrir að lagnir um skipulagssvæðið muni anna væntanlegri fjölgun notenda. Rafveita mun 
einnig geta annað áætlaðri fjölgun notenda og hitaveita einnig.  

Um fráveitu gildir reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999, með síðari breytingum. 

Í eða við byggingar skal vera aðstaða til flokkunar og geymslu sorps. Gera skal ráð fyrir þremur sorp-
ílátum. Sorpgeymslur skulu vera í samræmi við byggingarreglugerð nr. 112/2012, með síðari breyt-
ingum. Staðsetning og frágangur skal vera þannig að aðgengi sé gott. Sorphirða fer eftir reglum sveitar-
félagsins hverju sinni. 

Áætlað er að staðsetning gáma fyrir Kirkjuhvol verði þar sem núverandi staðsetning gáma er í dag við 
framhlið Kirkjuhvols í austur og við vesturhlið Kirkjuhvols. staðsetning gáma er sýnd á 
skýringaruppdrætti.  

4 ALMENNIR SKILMÁLAR 

4.1 Hönnun og uppdrættir 

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem mæliblöð, hæðarblöð, skilmálar þessir, bygging-
arreglugerð og aðrar reglugerðir segja til um. Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar í aðalatriðum 
og fyrirkomulag mannvirkja á lóðinni. 

4.2 Mæliblöð 

Mæliblöð sýna lóðamörk, stærð lóðar, byggingarreit, innkeyrslu inn á lóð og kvaðir ef einhverjar eru. 

4.3 Regnvatn 

Bent er á þann kost að veita vatni af húsþökum og hörðu yfirborði við íbúðarhús beint niður í jarð-
veginn. Koma má fyrir malarpúðum undir yfirborði lóða sem getur tekið við yfirborðsvatni í rigningum 
og leysingum þannig að yfirborðsvatn seytli smám saman út í jarðveginn og niður í grunnvatnið. Notast 
má við hefðbundnar þakvatnslagnir við að beina vatninu að malarpúðanum. 

4.4 Frágangur lóðar 

Ljúka skal lóðaframkvæmdum innan árs frá því að húsbyggingu er lokið. Allt rask skal lagfært og land 
jafnað og grætt upp.  

Ekki er heimilt að gróðursetja limgerði né annan gróður nær lóðarmörkum sem snúa að götu/gangstétt 
en 50 cm. Lóðarhafar skulu hafa samráð um frágang á sameiginlegum lóðarmörkum. Grindverk á lóðar-
mörkum sem snýr að götu skal ekki vera hærra en 1,2 m.  
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Þar sem lóðir liggja að bæjarlandi skal lóðarhafi jafna land sem líkast því sem var áður en grafið var eða 
landi hróflað. Óheimilt er að setja uppgröft út fyrir lóðarmörk. Ef nauðsyn krefur skal landmótun eða 
stöllun á lóð gerð innan lóðar. Fjarlægð stalla/fláa frá lóðarmörkun skal vera a.m.k. jöfn hæð þeirra. 

Ef hæðarmunur er tekinn með húsvegg eða stoðvegg, skal veggurinn þola þrýsting frá aðliggjandi götu, 
gangstétt, göngustíg, lóð eða bílastæði. Sama gildir ef flái er notaður og skal hann þá ekki vera brattari 
en 1:2 nema með leyfi byggingarfulltrúa. 

Óheimilt er að láta lausamuni standa til langframa (meira en 2 mánuði) innan lóðar, s.s. gáma, bíla, 
stöðuhýsi, vélahluti, byggingarefni eða annað álíka. Lóðarhafi skal ávallt huga að lóð sinni og halda 
henni sem snyrtilegastri svo engin hætta stafi af búnaði og munum innan hennar né sé öðrum til ama.  
Lýsing skal vera lágstemmd og ljósi beint niður. 

5 UMHVERFISÁHRIF 

Umhverfisþáttur er tiltekinn þáttur, s.s. gróðurfar, landslag eða félagslegir þættir, sem taldir eru geta 
orðið fyrir áhrifum af framkvæmdum og aðgerðum sem leiðir af þeirri stefnu sem skoðuð er hverju 
sinni.  

Áhrif af stefnu aðalskipulagsins á einstaka þætti umhverfisins eru metin og gefin einkunn, m.a. eftir því 
hvort þau eru talin jákvæð eða neikvæð. Forsendur byggja á tveimur meginþáttum sem eru: 

 Viðmið í lögum og reglugerðum, stefnumótun stjórnvalda og skuldbindingar á alþjóðavísu. 
 Greining á einkennum og vægi áhrifa á einstaka umhverfisþætti skv. fyrirliggjandi gögnum.  

Við matið er horft til neðangreindra umhverfisþátta og leitast við að svara matsspurningum: 

TAFLA 1  Umhverfisþættir, matsspurningar og viðmið. 

UMHVERFISÞÁTTUR  MATSSPURNING  VIÐMIÐ  

Samfélag 
Þjónusta við íbúa. 
Aðgengi að opnum svæðum. 
Hagræn áhrif. 

Stefna í aðalskipulagi. 
Landsskipulagsstefna 2015-2026. 

Náttúrufar og dýralíf Gróður og dýralíf. 
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013. 
Vistgerðarflokkun Náttúrufræði-
stofnunar. 

Náttúru- og 
menningarminjar 

Fornminjar. 
Náttúruminjar eða verndarsvæði. 

Lög nr. 80/2012 um menningarminjar. 

Ásýnd og landslag  
Byggðamynstur. 
Yfirbragð opinna svæða.    

Landsskipulagsstefna 2015-2026. 

Hljóðvist 
Hljóðvist í íbúðarhverfum 
Hljóðvist á útivistarsvæðum og kyrrlátum svæðum 

Reglugerð um hávaða nr. 724/2008, 
VIÐAUKI – Viðmiðunarmörk fyrir 
leyfilegan hávaða. 

Loftgæði 
Svifryk 
Losun gróðurhúsalofttegunda 

Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum 2018 - 
2030 

Öryggi  
Önnur náttúruvá. 
Umferðaröryggi. 

Velferð til framtíðar – sjálfbær þróun í 
íslensku samfélagi.  
Landsskipulagsstefna 2015-2026. 
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5.1.1 Valkostir og samanburður 

Bornir eru saman eftirfarandi valkostir: 

 Breytt skipulag. Svæði fyrir samfélagsþjónustu er stækkað og gert ráð fyrir stækkun hjúkrunar- og 
dvalarheimilis, stækkun heilsugæslu og nýjum íbúðum fyrir 60 ára og eldri. 

 Núll – kostur. Stefna í gildandi skipulagi. 

Samanburður 

Breytt skipulag: Með breytingunni er stuðlað að betri þjónustu við íbúa og einkum eldri borgara. Íbúar 
hjúkrunar- og dvalarheimilisins njóta góðs af trjárækt sem er norðan og austan við heimilið, bæði til 
útivistar og vegna skjólmyndunar. Með breytingunni skapast tækifæri fyrir eldri borgara að búa áfram 
í sinni heimabyggð. Áhrif á samfélag eru jákvæð. Svæðið er gróið og vaxið trjám að hluta til. Uppbygging 
raskar grónu landi og trjágróðri. Líta ber til þess að íbúar stunda alla jafnan einhverja garðrækt innan 
sinna lóða og planta trjám til að mynda skjól. Áhrif á náttúrufar eru metin óveruleg. Samkvæmt 
fornleifaskráningu eru heimildir um bæjarstæði og bæjarhól innan svæðisins. Gert er ráð fyrir að minjar 
verði skráðar í tengslum við gerð deiliskipulags. Áhrif á minjar eru óviss. Þar sem svæðið er innan 
þéttbýlis og hefur þegar byggst upp er gert ráð fyrir óverulegum áhrifum á ásýnd og landslag. Gert er 
ráð fyrir að hljóðvist verði innan viðmiðunarmarka. Áhrif á hljóðvist eru metin óveruleg. Akstur að og 
frá svæðinu kemur til með að aukast eitthvað með fjölgun íbúa. Áhrif á loftgæði eru metin neikvæð. 
Ekki er talin sérstök hætta á náttúruvá eða vegna umferðar. Áhrif á öryggi eru óveruleg. Áhrif á forn-
minjar eru óveruleg. 

Núll kostur: Landið verður áfram svæði fyrir samfélagsþjónustu, landbúnaðarland og íbúðarsvæði. 
Þjónusta við íbúa verður óbreytt með rekstri hjúkrunar- og dvalarheimilis og heilsugæslu. Íbúðum fyrir 
aldraða fjölgar ekki. Áhrif á samfélag eru metin neikvæð. Engin áhrif á náttúrufar, minjar, ásýnd, hljóð-
vist, loftgæði eða öryggi. 

5.1.2 Niðurstaða  

VALKOSTUR SAMFÉLAG 
NÁTTÚRA 
OG 
DÝRALÍF 

NÁTTÚRU- OG 
MENNINGARMINJAR 

LANDSLAG, 
ÁSÝND HLJÓÐVIST LOFTGÆÐI ÖRYGGI 

Breytt 
skipulag 

+ 0 ? 0 0 - 0 

Núll - kostur - 0 0 0 0 0 0 

 

6 KYNNING OG SAMRÁÐ 

Deiliskipulagið verður unnið í samráði við verkkaupa og sveitarfélagið. Óskað verður eftir umsögnum 
frá eftirtöldum aðilum: Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun, Minjastofnun, Vegagerðinni og Heil-
brigðiseftirliti Suðurlands. 
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6.1 Skipulagsferli 

Deiliskipulagstillagan er unnin og kynnt skv. 40. – 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan var auglýst 
í byrjun árs 2020. 

Umsagnir um tillöguna bárust frá Vegagerðinni, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Minjastofnun og 
Skipulagsstofnun.  

Helstu athugasemdir og viðbrögð við þeim eru eftirfarandi: 

Ljúka þarf við skráningu húsa og fornminja á svæðinu og uppfæra fyrirliggjandi fornleifaskráningu.  

-Skráning fornminja innan svæðisins hefur verið lokið. Skráðar fornleifar hafa verið merktar inn 
á skipulagsuppdráttinn og skráningu húsa er í vinnslu, sjá kafla 2.6 um Húsakönnun. 

Gera þarf betur grein fyrir þeim fornleifum sem skráðar eru innan svæðisins í greinargerð/-
umhverfisskýrslu og hvaða fyrirhugað skipulag hefur á þessar minjar. 

-Í kafla 2.5 um Minjar er fjallað ítarlega um skráðar fornleifar á svæðinu, eins er í kafla 5 um 
umhverfisáhrif, gert betur grein fyrir áhrifum skipulagsins á skráðar minjar innan svæðisins. 

Auka þarf við byggingarmagn við heilsugæsluna þar sem áform eru um að tveir sjúkrabílar og starfs-
menn þeirra hafi aðstöðu á staðnum. Einnig þarf að gera ráð fyrir stækkun við heilsugæslu og lítilli íbúð 
fyrir vakthafandi lækni. 

Eftir auglýsingu hafa verið gerðar breytingar á deiliskipulaginu sem skipulagsnefnd telur það 
veigamiklar að ákveðið hefur verið að auglýsa tillöguna aftur. 

 

 

 


