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1 INNGANGUR

1 INNGANGUR
Rangárþing eystra vinnur að breytingu á Aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 skv. 1. mgr. 36.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Á Kirkjuhvolsreitnum á Hvolsvelli 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. Austan og sunnan við Kirkjuhvol er gert ráð
fyrir uppbyggingu raðhúsa með íbúðum sem ætlaðar eru fyrir 60 ára og eldri. Með breytingunni verður
svæði fyrir samfélagsþjónustu stækkað.
1.1

Skipulagsgögn

Gerð verður breyting á greinargerð og þéttbýlisuppdrætti.

2 FORSENDUR
Skipulagssvæðið er austast í þéttbýlinu á Hvolsvelli. Þar hefur um árabil verið rekið hjúkrunar- og
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. Aðkoma að svæðinu er af Fljótshlíðarvegi nr. 261, um Sólbakka, Öldubakka og Dalsbakka
og um Hvolströð.
2.1
2.1.1

Tengsl við aðrar áætlanir
Landsskipulagsstefna 2015-2026

Búsetumynstur og dreifing byggðar
Sveitarfélög skilgreini í aðalskipulagi vaxtarmörk þéttbýlisstaða með það fyrir augum að efla viðkomandi 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.
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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 ferðamáta. 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.
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 gönguog 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.
Samræmi við landsskipulagsstefnu
Deiliskipulagið er í samræmi við landskipulagsstefnu. Þar sem umrædd uppbygging þéttir byggð, fjölgar
íbúðum fyrir 60 ára og eldri, býður upp á fjölbreytta kosti í formi stærðar og tengingu við þjónustu og
starf eldri borgara 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 varða flokkun og
endurvinnslu sorps.
2.1.2

Aðalskipulag Rangárþings eystra 2012-2024

Í Aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012 – 2024 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, félagslegar
stofnanir, trúarstofnanir og aðrar þjónustustofnanir ríkis, sveitarfélaga eða annarra aðila‘‘
Í greinargerð gildandi aðalskipulags, 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:
•
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Miðstöð heilbrigðisþjónustu sveitarfélagsins verður áfram á Hvolsvelli.

2 FORSENDUR

•

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.

Í kafla 2.3 er fjallað um aldursdreifingu íbúa og í spá um aldursdreifingu í sveitarfélaginu öllu er gert
ráð fyrir að 15% íbúa verði 67 ára eða eldri árið 2024. Jafnframt var gert ráð fyrir að íbúar í
sveitarfélaginu öllu yrðu á bilinu 1.780 – 1.930 talsins og á Hvolsvelli yrðu íbúar um 950 talsins árið
2024.
2.2

Íbúaþróun

2.3

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Gögn um mannfjölda eru fengin frá Hagstofu Íslands og þann 1. janúar 2019 voru íbúar í sveitarfélaginu
öllu 1.924 og þar af voru íbúar á Hvolsvelli 988 talsins. Íbúar 67 ára eða eldri voru 138 eða tæp 14%
íbúa. Því er ljóst að spá í gildandi aðalskipulagi um íbúaþróun hefur gengið eftir að mestu leiti þó fjölgun
á Hvolsvelli sé heldur meiri en gert var
1000
ráð fyrir. Um helmingur íbúa
980
sveitarfélagsins býr í þéttbýlinu á
960
Hvolsvelli en þar eru þjónustustofnanir
940
920
sem sinna öllu sveitarfélaginu. Með
900
fjölgun íbúa og fjölgun aldraðra í
880
sveitarfélaginu eins og annarsstaðar á
860
landinu er þörf fyrir stækkun
840
þjónusturýmis á Kirkjuhvoli, eflingu
820
heilsugæslustöðvarinnar
og
uppbyggingu íbúða fyrir aldraða m.a. til
Íbúafjöldi á Hvolsvelli
að koma til móts við kröfur um bættan
aðbúnað og aðstöðu á hjúkrunar- og
dvalarheimilinu. Þá er jafnframt fyrirhugað að á svæðinu verði byggðar íbúðir ætlaðar aldurshópnum
60+ sem gerir íbúum kleift að flytja sig í minni og hentugri íbúðir og stuðla að þéttari byggð.
Minjar

Aðalskráningu fornminja er ekki lokið í sveitarfélaginu. Í skýrslu Fornleifastofnunar Íslands frá árinu
2004 „Fornleifaskráning á Hvolsvelli og í nágrenni“ kemur fram að innan svæðisins eru fornleifar. Til
dæmis bæjarstæðið Magrivöllur (RA261:001) og bæjarhóll Stórólfshvols (RA255:001). Fornleifar eru
einnig skráðar í nágrenni kirkjugarðsins. Minjar verða skráðar innan reitsins og gerð grein fyrir þeirri
skráningu í deiliskipulagi. Einnig verður gerð húsaskráning og gert grein fyrir þeim mannvirkjum í
deiliskipulagi sem falla undir lög um menningarminjar og svipmót byggðar og einstakra bygginga metið.
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
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3 BREYTING Á AÐALSKIPULAGI
Gerð verður breyting á þéttbýlisuppdrætti og greinargerð.
Breytingar á þéttbýlisuppdrætti:
Svæði fyrir samfélagsþjónustu S-116 verður stækkað til norðurs. Um 0,3 ha af íbúðarsvæðinu ÍB-114
og um 0,5 ha af landbúnaðarlandi verður breytt í svæði fyrir samfélagsþjónustu.
Greinargerð:
Í eftirfarandi töflum er breytt stærð svæða og skipulagsákvæða:
Texti fyrir breytingu:
Tafla 4.3.3
NR
ÍB-114

STÆRÐ

SVÆÐI

LÝSING

SKIPULAGSÁKVÆÐI

7,1

Hvolstún – 1
áfangi

Fullbyggt

Óbreytt

STÆRÐ

SVÆÐI

LÝSING

SKIPULAGSÁKVÆÐI

3,1

Öldubakki,
Dalsbakki á
Hvolsvelli

Kirkjuhvolsreitur.
Heilsugæsla,
Kirkjuhvoll.

Uppbygging skv. deiliskipulagi.

Tafla 4.6.5
NR
S-116

Texti eftir breytingu:
Tafla 4.3.3
NR

STÆRÐ

SVÆÐI

LÝSING

SKIPULAGSÁKVÆÐI

ÍB-114

6,8

Hvolstún – 1
áfangi

Fullbyggt

Óbreytt

STÆRÐ

SVÆÐI

LÝSING

SKIPULAGSÁKVÆÐI

3,9

Öldubakki,
Dalsbakki á
Hvolsvelli

Kirkjuhvolsreitur.
Heilsugæsla,
Kirkjuhvoll.

Uppbygging skv. deiliskipulagi. Hjúkrunar- og dvalarheimilið
verður stækkað ásamt heilsugæslunni. Byggðar verða íbúðir
fyrir 60 ára og eldri. Íbúðir skulu vera lágreistar. Huga skal að
sjálfbærum lausnum varðandi ofanvatn og sorp.

Tafla 4.6.5
NR
S-116
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4 UMHVERFISÁHRIF

4 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 Náttúrufræðistofnunar.

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.

4.1.1

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.
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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.
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, hljóðvist, loftgæði eða öryggi.
4.1.2

Niðurstaða

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

VALKOSTUR

10

1 SKIPULAGSUPPDRÁTTUR

5 SKIPULAGSUPPDRÁTTUR

11

Rangárþing eystra

S-116

Staðfest aðalskipulag Rangárþings eystra 2012-2024 m.s.br.

Aðalskipulag Rangárþings eystra 2012-2024

Verk

Blaðstærð

Unnið:

Rýnt:

1854-010

A4

BDI

ÁJ/AB

Mælikvarði

Dags.

Dags.breyt.

1:100.000

4.12.2019

