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1 INNGANGUR 

Deiliskipulag fyrir hluta jarðarinnar Borgareyrar í Rangárþingi eystra (landnr. 163747) tekur til 

byggingar gestahúsa fyrir ferðaþjónustu. Borgareyrar eru um 260 ha að stærð og þar er rekinn 

hefðbundinn búskapur. Aðkoma að Borgareyrum er um Hólmabæjaveg nr. 251 og um núverandi 

aðkomuveg.  

1.1 Skipulagsgögn 

Skipulagsuppdrættir eru unnir á grunni loftmyndar frá Loftmyndum ehf, kortagrunnum IS50v frá LMÍ 

og landamerkjaskrá frá Þjóðskrá og Nytjalandsgrunni RALA. Deiliskipulagsgögn eru unnin í hnitakerfinu 

ISN93. Skipulagsgögn eru eftirfarandi: 

 Deiliskipulagsuppdráttur í mkv. 1:2.000. 

 Skýringaruppdráttur í mkv. 1:5.000. 

 Greinargerð þessi með skipulags- og byggingarskilmálum. 

 Hluti úr Aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 í mkv. 1:50.000. 

2 FORSENDUR 

Á Borgareyrum er föst búseta og þar er rekinn hefðbundinn landbúnaður. Landeigendur vilja aukna 

fjölbreytni í atvinnu á búinu með uppsetningu húsa til gistiþjónustu fyrir allt að 20 gesti. Land innan 

skipulagssvæðisins er gróið og hluti þess er ræktað tún. Svæðið flokkast sem gott landbúnaðarland í 

flokki I. Því verða byggingar hafðar þannig að auðvelt sé að flytja þær aftur og koma landi sem næst 

aftur í núverandi horf. 

Samkvæmt vistgerðarkortlagningu er um að ræða vistgerðina tún og akurlendi og graslendi. Svæðið er 

flatt og Dalssíki rennur skammt frá byggingareitunum. 

2.1 Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Í landsskipulagsstefnu segir um skipulag í dreifbýli:  

„Skipulag sveitarfélags miði að því að styðja og styrkja samfélag viðkomandi byggðarlags og beini vexti 

að þeim kjörnum sem fyrir eru. Fjölgun íbúða tengist einkum búrekstri eða annarri staðbundinni 

atvinnustarfsemi. Marka skal stefnu um yfirbragð byggðar og annarra mannvirkja í dreifbýlinu og 

ákvörðun um staðsetningu og hönnun mannvirkja taki mið af byggingarhefðum, landslagi og stað-

háttum. Gæta skal að hagkvæmni varðandi samgöngur og veitur og byggð skal ekki ganga að óþörfu 

á svæði sem henta vel til ræktunar eða eru verðmæt vegna náttúruverndar. Flokkun landbúnaðarlands, 

landslagsgreining og vistgerðarflokkun verði lögð til grundvallar skipulagsákvörðunum. Leitast skal við 

að varðveita náttúru- og menningargæði sem hafa staðbundið, eða vítækara, gildi út frá sögu, náttúr-

ufari eða menningu“. 
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Fyrirhuguð uppbygging á landinu er í samræmi við landskipulagsstefnu. Byggt er upp á fornum bæjar-

hól og í góðum tengslum við þá uppbyggingu sem er til staðar. Þannig nýtast núverandi vegir og veitur. 

Fyrirhuguð er föst búseta á jörðinni og uppbygging tengd minniháttar búrekstri.  

2.2 Aðalskipulag Rangárþings eystra 2012-2024 

Í aðalskipulagi er jörðin Borgareyrar skilgreind sem landbúnaðarland. Búið er að flokka landbúnaðar-

land í Rangárþingi eystra og er skipulagssvæðið á landi í flokki I. 

Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir að landbúnaður, þ.e. hefðbundinn búskapur, verði stundaður áfram 

á bújörðum með eðlilegum þróunarmöguleikum annarra atvinnugreina sem henta slíkum svæðum. 

Aðrar atvinnugreinar s.s. ferðaþjónusta innan vissra marka er talin til landbúnaðar.  

Landbúnaðarland hefur verið flokkað í sveitarfélaginu. Skipulagssvæðið er í flokki I sem er mjög gott 

ræktunarland. Forðast skal eftir því sem unnt er að breyta landbúnaðarlandi í flokki I í aðra landnotkun 

sem leiðir af sér framkvæmdir sem hafa í för með sér óafturkræf umhverfisáhrif. 

Á bújörðum 15 ha og stærri er heimilt að byggja allt að 1500 m2 byggingar fyrir aðra atvinnustarfsemi 

en landbúnað. 

2.3 Flokkun landbúnaðarlands 

Í flokkun landbúnaðarlands í Rangárþingi eystra (Steinsholt ehf 2013) segir eftirfarandi um landbún-

aðarland í flokki I. 

„Landbúnaðarland I er gullflokkurinn í akuryrkju. Mjög gott ræktunarland, slétt, þ.e. undir 5° (8%) halla 

og auðvelt til jarðvinnslu. Í sumum tilfellum þarf að þurrka landið og þá jafnvel með skurðum með allt 

að 60 m bili. Mikill lífrænn jarðvegur og nær ekkert grjót, land mjög auðveldlega plógtækt. Land alltaf 

undir 100 m hæð yfir sjó“. 

2.4 Fornminjar 

Aðalskráning hefur ekki farið fram í sveitarfélaginu. Engar þekktar minjar eru innan skipulagssvæðisins. 

Finnist áður ókunnar minjar ber að tilkynna fundinn til Minjastofnunar svo fljótt sem auðið er skv. 24. 

gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012. 

3 UMHVERFISÁHRIF 

Deiliskipulagið fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006, þar sem ekki er mörkuð 

stefna er varðar leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á umhverfisáhrifum 

nr. 106/2000. 

Stefna deiliskipulags heimilar minniháttar atvinnustarfsemi með hefðbundnum búskap. Staðsetning 

mannvirkja er í góðum tengslum við núverandi byggingar og nýtir sömu aðkomu og veitur. Stefnan 
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samræmist gildandi aðalskipulagi og landsskipulagsstefnu að því leyti. Áætlaðar byggingar verða utan 

helgunarsvæðis vegar. 

Skv. flokkun landbúnaðarlands þá er um að ræða land í flokki I sem vernda skal til áframhaldandi 

landbúnaðarnota. Gert er ráð fyrir að land jarðarinnar verði áfram nýtt til ræktunar og mögulegt verði 

að koma því svæði sem fer undir byggingar í landbúnaðarnot, verði byggingar fluttar af svæðinu.   

Áhrif af uppbyggingunni eru talin hafa jákvæð áhrif á samfélagið en neikvæð áhrif á gott landbún-

aðarland. 

4 DEILISKIPULAG – SKIPULAGSSKILMÁLAR 

4.1 Byggingar 

Innan byggingareits B1 er heimilt að reisa allt að 9 gestahús. Hvert hús getur verið allt að 30 m2. Húsin 

geta hvort sem er verið stakstæð eða staðið 2-3 saman. 

Innan byggingareits B2 er heimilt að reisa tvö allt að 30 m2 hús fyrir ferðaþjónustu. 

Mænishæð húsa getur verið allt að 5,0 m m.v. gólfkóta. Mænisstefna er frjáls en gæta skal að innbyrðis 

samræmi. Heimilt er að vera með allt að 45 gesti. 

4.2 Vegir og bílastæði 

Aðkoma að B1 er af Hólmabæjavegi nr. 251, um Borgareyrarveg nr. 2416 og um nýjan aðkomuveg af 

honum. 

Aðkoma að B2 er af Hólmabæjavegir nr. 251 og um nýjan aðkomuveg að byggingareit. 

Bílastæði eru við húsin og sýnd til skýtringar á uppdrætti. 

4.3 Veitur 

Byggingar verða tengdar dreifikerfi rafveitu og vatnsveitu sveitarfélagsins, frá núverandi byggingum.  

Gert er ráð fyrir sameiginlegri rotþró á B1 og annarri á B2. Tryggja skal gott aðgengi að rotþróm til 

tæmingar og er staðsetning sýnd til skýringar á uppdrætti. Um fráveitu gildir reglugerð um fráveitur og 

skólp nr. 798/1999, með síðari breytingum. 

4.4 Sorp 

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. 



   5  ALMENNIR SKILMÁLAR 

9 

5 ALMENNIR SKILMÁLAR 

5.1 Hönnun og uppdrættir 

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem mæliblöð, hæðarblöð, skilmálar þessir, byggingar-

reglugerð og aðrar reglugerðir segja til um. Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar í aðalatriðum og 

fyrirkomulag mannvirkja á lóðinni. 

5.2 Mæliblöð 

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

5.3 Frágangur lóða og umgengni 

Þess skal gætt að spilla ekki eða raska landi að óþörfu. Umgengni og frágangur svæðis skal vera 

snyrtilegur. Leitast skal við að hafa lýsing lágstemmd og beina ljósi niður. 


