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INNGANGUR

1.1

Skipulagssvæðið

Um er að ræða deiliskipulag á um 1,6 ha verslunar – og þjónustusvæðis í landi Brúna 1.
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að sett verði upp verslunar- og þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn, auk
bílastæðis og leik/útisvæðis.
Samkvæmt gildandi aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024, með síðari breytingu frá árinu 2018,
er svæðið skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði og er deiliskipulagið í samræmi við það.
1.2

Kortagrunnur.

Grunngögn eru IS50v frá Landmælingum Íslands.
Loftmynd er frá Loftmyndum ehf.
1.3
I.
II.
III.

Skipulagsgögn
Deiliskipulagsuppdráttur í mælikvarða 1:1500 sem sýnir skipulagsmörk, lóðarmörk og
staðsetningu byggingarreita.
Yfirlitsmynd í mælikvarða 1:10.000 sem sýnir allt landið, nýjan aðkomuveg og afstöðu til
Suðurlandsvegar.
Afstöðumynd í mælikvarða 1: 50.000 sem er hluti af aðalskipulagi Rangárþings eystra 20122024 með síðari breytingum.

2 FORSENDUR
2.1

Aðalskipulag

Í aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 er fjallað um byggðaþróun í kafla 3.3 en þar segir:
„Stuðlað skal að nýsköpun í landbúnaði, iðnaði, ferðaþjónustu og öðrum þjónustugreinum.“
Í kafla 3.4, samgöngur og þjónustukerfi, er sagt: „Lögð skal áhersla á uppbyggingu þeirra þjónustukerfa sem koma ferðaþjónustu að gagni, s.s. vegi að hálendisjaðri og uppbyggingu á áfangastöðum.“
Skipulagstillagan samræmist því vel þessum markmiðum aðalskipulagsins.
2.2

Landsskipulagsstefna

Í landskipulagsstefnu 2015-2026 er kveðið á um eflingu ferðaþjónustu í dreifbýli í sátt við náttúru og
umhverfið og að ferðaþjónustuuppbygging nýtist jafnt íbúum á svæðinu og ferðamönnum. Til að
koma í veg fyrir rask gerir deiliskipulagið ráð fyrir að nýta þau mannvirki sem eru nú þegar til staðar,
s.s. aðkomuveg og bílastæði Vegagerðarinnar. Vegna framkvæmda við Landeyjahöfn og
Landeyjahafnarveg er skipulagssvæðið nú þegar mikið raskað og fremur gróðursnautt.
Þjónustumiðstöðin verður opin fyrir almenning.
2.3

Fornminjar

Engar þekktar fornminjar eru á skipulagssvæðinu samkvæmt fornleifaskráningu. Ef vart verður við
fornleifar við framkvæmdir á svæðinu skal stöðva framkvæmdir og upplýsa Minjastofnun Íslands um
fundinn svo fljótt sem unnt er, samanber 2. mgr. 24. gr. laga um menningarminjar (nr. 80/2012).

3 DEILISKIPULAG
3.1

Skipulagssvæðið

Skipulagssvæðið tekur til um 1,6 ha spildu í landi Brúna 1. Svæðið er um 70 m frá Suðurlandsvegi og
liggur meðfram Landeyjahafnarvegi. Svæðið liggur að landi Brúna, landnr. 163751 og lóðinni Brúnum
– vegur landnr. 218558. Landgæði svæðisins er uppgræddir melar.
Í dag eru engin mannvirki á lóðinni.
3.2

Umferð og aðkoma

Landeyjahafnarvegur (254), sem er stofnvegur, er meginvegur að skipulagssvæðinu. Notast verður
við núverandi innviði af fremsta megni og því er áhersla lögð á að nýta núverandi bílastæði Vegagerðarinnar innan svæðisins. Kvöð er um aðkomu inn á skipulagssvæðið um bílastæði
Vegagerðarinnar frá Landeyjahafnarvegi.
Bílastæði – gert er ráð fyrir allt að 100 bílastæðum fyrir fólksbíla og „camper“ bíla og 6
rútubílastæðum.
Samráð skal hafa við Vegagerðina um uppbyggingu vegtengingar.

3.3

Byggingar

Innan byggingarreita er heimilt að reisa verslunar- og þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn auk bílastæða
og leik-/útisvæðis. Þjónustumiðstöðin getur verið allt að 115 m².
Í stöðinni verða salerni, verslun og þjónusta fyrir ferðamenn. Þá eru ruslagámar við stöðina þar sem
hægt er að losa rusl til endurvinnslu, húsbílar geta losað salernisúrgang og „camper“ ferðafólk getur
lagt á bílastæðum stöðvarinnar og dvalið þar yfir nótt.
Að auki verða hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla.
Vegna flóðahættu skal hæð gólfplötu vera að lágmarki 1 m hærri en hæð aðliggjandi lands.
Þakform og byggingarefni er frjálst en mikilvægt er að húsið falli sem best að umhverfi sínu og hafi
sama yfirbragð og megin form. Mænisstefna er frjáls og tekur mið af aðstæðum á byggingarstað.
Byggingarreitur fyrir mannvirki er hnitsettur og verður þjónustumiðstöð staðsett innan hans í samráði
við byggingarfulltrúa.

Leik-/útisvæði
Leik-/útisvæði verður við miðstöðina með leiktækjum, bekkjum og borðum.

3.4

Veitur

Neysluvatn - Neysluvatns er aflað frá Vatnsveitu Rangárþings eystra og Vatnsveitu Vestmannaeyja.
Lögnum fyrir neysluvatn skal komið fyrir í og við vegi eins og hægt er.
Rafmagn - Byggingar og hleðslustöðvar fyrir rafbíla á skipulagssvæðinu munu tengjast inn á
rafveitukerfi Rarik og raflögnum skal komið fyrir meðfram vegum að svo miklu leyti sem hægt er.
Fráveita - Skólp verður leitt í rotþró og siturbeð. Staðsetning á fráveituvirki verður nánar útfærð á
hönnunarstigi en möguleg staðsetning er sýnd á deiliskipulagsuppdrætti. Varðandi útfærslu og
frágang fráveituvirkja á skipulagssvæðinu skal unnið í samráði við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands og
samkvæmt reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999.
3.5

Sorp

Gámur fyrir sorp, sem fellur til innan svæðisins, skal vera við innkeyrslu inn á svæðið og í samráði við
sveitarstjórn.
Sorphirða er í samræmi við samþykktir sveitarfélagsins.

4 ALMENNIR BYGGINGARSKILMÁLAR

4.1

Hönnun og uppdrættir

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem mæliblöð, skilmálar þessir, byggingarreglugerð og
aðrar reglugerðir segja til um.
Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar í aðalatriðum og fyrirkomulag mannvirkja á lóðinni.
4.2

Mæliblöð

Mæliblöð sýna lóðarmörk, stærðir lóða, byggingarreiti, innkeyrslur inn á lóðir og kvaðir ef einhverjar
eru.

5 UMHVERFISSKÝRSLA
Samkvæmt gildandi aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 segir að stuðlað skuli að nýsköpun í
landbúnaði, iðnaði, ferðaþjónustu og öðrum þjónustugreinum. Að auki segir að lögð skuli áhersla á
uppbyggingu þeirra þjónustukerfa sem koma ferðaþjónustu að gagni, s.s. vega að hálendisjaðri og
uppbyggingu á áfangastöðum. Tillaga þessi samræmist því vel þessum markmiðum aðalskipulagsins.
Hagrænir og félagslegir þættir eru jákvæðir þar sem störf skapast og sveitarfélagið fær tekjur af
fyrirhugaðri starfsemi.
Skipulagssvæðið er á náttúruminjaskrá og er svæðið skilgreint sem mólendi og votlendi þar sem er
mikið fuglavarp. Framkvæmdin mun hafa áhrif á umhverfið og breyta ásýnd þess. Lögð er áhersla á
að sem minnst umhverfisrask verði af framkvæmdum og áhersla lögð á aðlögun byggingar og
útisvæða að umhverfi sínu og landslagi. Framkvæmdasvæðið mun nýta vegtengingar, innkeyrslur og
bílastæði Vegagerðarinnar til að forðast frekara rask á umhverfinu.
Skipulagssvæðið er að miklu leyti á röskuðu svæði sem liggur að fjölförnum vegi og eru því
umhverfisáhrif náttúru- og menningarminja (hverfisvernd) metin óveruleg.
Skipulagssvæðið er í farvegi mjög stórra jökulhlaupa úr Kötlu. Tjónmáttur af völdum slíks jökulhlaups
á þessum stað er metinn geysimikill. Viðvörunarkerfi er til staðar fyrir alla íbúa og miðlun viðvarana
og upplýsinga til ferðamanna. Fyrirhuguð þjónustumiðstöð mun veita ferðamönnum upplýsingar ef
hætta er á náttúruhamförum.

