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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. Landeigandi áformar að skipta út úr jörðinni Yztabæliskoti (landnr.
163695) 20 ha landspildu sem verður svo skipt upp í 5 lóðir og byggja þar jafn mörg íbúðarhús. Í
breytingu þessari er því skilgreint nýtt íbúðarsvæði.
1.1

Skipulagsgögn

Gerð verður breyting á greinargerð og uppdrætti.

2 FORSENDUR
Umrætt svæði er skilgreint sem landbúnaðarland í aðalskipulagi. Aðkoma er af Suðurlandsvegi undir
Eyjafjöllum, við brú yfir Svaðbælisá, um Leirnaveg nr. 243 og um núverandi veg að Yztabæliskoti.
Landið er flatt og í flokki I skv. flokkun landbúnaðarlands, þ.e. úrvals ræktunarland. Landið hefur verið
framræst og var áður nýtt til landbúnaðar. Samkvæmt vistgerðarflokkun Náttúrufræðistofnunar er
svæðið skilgreint sem tún og akurlendi. Svæðið er ekki innan sérstakra verndarsvæða, sbr. vefsjá á
heimasíðu Náttúrufræðistofnunar, þar sem kortlögð er sérstök vernd náttúrufyrirbæra.
Svæðið fær neysluvatn frá vatnsveitu sveitarfélagsins eða öðru viðurkenndu vatnsbóli. Á svæðinu
verða rotþrær sem verða samnýttar eftir því sem við verður komið og einnig verður skoðað nánar með
að leiða grávatn í sérlögnum út í jarðveg í samráði við heilbrigðiseftirlit.
2.1

Tengsl við aðrar áætlanir

Við breytingu á aðalskipulaginu er horft til eftirfarandi áætlana:
2.1.1

Landsskipulagsstefna 2015-2026

„Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði miðað að því að styðja og styrkja samfélag viðkomandi
byggðarlags með því að beina vexti að þeim kjörnum sem fyrir eru. Í dreifbýli tengist fjölgun íbúða
fremur búrekstri eða annarri staðbundinni landnýtingu eða atvinnustarfsemi“.
„Skipulagsáætlanir sveitarfélaga marki stefnu um gæði og yfirbragð byggðar og annarra mannvirkja í
dreifbýli. Skipulagsákvarðanir um staðsetningu og hönnun nýrra mannvirkja í dreifbýli taki mið af
byggingarhefðum, landslagi og staðháttum. Um leið verði gætt að hagkvæmni varðandi samgöngur
og veitur og að byggð gangi ekki að óþörfu á svæði sem eru verðmæt til landbúnaðar eða vegna
náttúruverndar. Við skipulag frístundabyggðar verði almennt miðað við að afmörkuðum en
samfelldum frístundabyggðum sem gefi notendum þeirra kost á góðum tækifærum til útiveru um leið
og gætt er að því að frístundabyggðin skerði ekki mikilvæg eða viðkvæm svæði með tilliti til
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landbúnaðar eða náttúruverndar. Flokkun landbúnaðarlands, landslagsgreining og vistgerðaflokkun
verði lögð til grundvallar skipulagsákvörðunum“.
Breytingin samræmist ekki landsskipulagsstefnu að öllu leyti m.a. þar sem flokkun landbúnaðarlands
er í I flokki. Hafa ber þó í huga að stór svæði í sveitarfélaginu eru í flokki I og er þetta aðeins lítill hluti
ræktanlegs lands sem tekið verður undir íbúðasvæði sem þegar er skilgreint fyrir aðra notkun en til
landbúnaðar. Bygginar eru þegar á svæðinu og er því ekki verið að raska samfellu í landbúnaðarlandi.
Einnig er verið að byggja upp í nágrenni við núverandi aðkomuveg og veitur sem nýtast því vel. Náttúrueða menningarminjar verða ekki fyrir áhrifum vegna breytingarinnar.
2.1.2

Aðalskipulag Rangárþings eystra 2012-2024

Landbúnaðarland
Í Aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012 – 2024 er svæðið skilgreint sem landbúnaðarland. Landbúnaðarland hefur verið flokkað í sveitarfélaginu og samkvæmt niðurstöðu þeirrar flokkunar er svæðið
verðmætt akuryrkjuland í flokki I. Skilmálar aðalskipulags fyrir slík svæði eru eftirfarandi:
„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. Einkum er horft til
svæða fyrir frístundabyggð sem í auknum mæli sækja inn á landbúnaðarsvæði sveitarfélagsins.
Með flokkun landbúnaðarlands og skilmálaákvæðum er leitast við að beina eftirspurn eftir
svæðum fyrir frístundabyggð á svæði sem ekki eru fyrsta flokks landbúnaðarland“.
Í aðalskipulaginu segir eftirfarandi um landbúnaðarland:
•
•

„Tryggja skal svo sem kostur er að land sem vel er fallið til búvöruframleiðslu verði varðveitt til
slíkra nota sbr. jarðalög“.
„Breytingar á landnotkun og landskipti skulu almennt miðast við að ekki verði skertir möguleikar til notkunar góðs landbúnaðarlands til búvöruframleiðslu í framtíðinni“.

Fyrirhuguð breyting samræmist ekki að öllu leyti stefnu í gildandi Aðalskipulagi Rangárþings eystra
2012 - 2024. Sveitarstjórn lét vinna áhrifamat vegna áforma um breytta landnotkun í Yztabæliskoti og
niðurstaða þess er sú að breytingin hafi engin áhrif þar sem ræktunarlandið hafi ekki verið nytjað í
seinni tíð og engin áform séu uppi um nýtingu þess.
Íbúðarbyggð
Í stefnu í aðalskipulags segir m.a. í kafla 4.3 um íbúðarbyggð:
Meginmarkmið

•
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Þróun byggðar og skipulag nýrra íbúðasvæða mótist af hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri
þjónustukerfa og góðum tengslum við miðlæga þjónustu.

3 BREYTING Á AÐALSKIPULAGI

•

Íbúðasvæði (fleiri en 3 hús) í dreifbýli skal fyrst og fremst vera í tengslum við atvinnustarfsemi
á viðkomandi svæði.

Fyrirhuguð breyting samræmist stefnu gildandi Aðalskipulags Rangárþings eystra 2012 – 2024 að
nokkru leyti þar sem landnotkun verður breytt í íbúðarbyggð. Breytingin getur leitt til breytingar á
ríkjandi byggðamynstri á svæðinu og meiri rekstrarkostnaðar. Þó ber að hafa í huga að svæði fyrir
frístundabyggð er í næsta nágrenni og eru því samlegðaráhrif á nýtingu innviða milli þessa tveggja
svæða. Atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu er vaxandi, helst í ferðaþjónustu, og nýtt íbúðarsvæði er vel
staðsett hvað varðar samgöngur og er því vel tengt atvinnusvæðum og atvinnustarfsemi á svæðinu.
2.2

Minjar

Aðalskráningu fornminja er ekki lokið í sveitarfélaginu. Innan jarðarinnar er eyðibýlið Yztabæliskot og
eru tóftir kotsins greinilegar á loftmynd. Við deiliskipulag svæðisins skal taka tillit til minja og sýna
útlínur þeirra á uppdrætti.
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.
2.3

Náttúruvá

Í áðurnefndu áhrifamati vegna áforma um breytta landnotkun í landi Yztabæliskots var einnig horft til
öryggis, heilsu og náttúruvár og þar kemur fram að svæðið sé mögulegt flóðasvæði vegna eldsumbrota
í Eyjafjalla- eða Mýrdalsjökli. Niðurstaða matsins er sú að breytingin hafi engin áhrif þar sem öflugt
viðvörunarkerfi vegna eldsumbrota og jökulhlaupa sé í sveitarfélaginu.

3 BREYTING Á AÐALSKIPULAGI
Gerð verður breyting á uppdrætti og greinargerð.
Breytingar á uppdrætti:
Sett verður inn nýtt íbúðarsvæði ÍB-511.
Breytingar á greinargerð:
Í töflu 4.3.3 er bætt við nýju íbúðarsvæði:
NR

ÍB-511

STÆRÐ

20 ha

SVÆÐI

Yztabæliskot

LÝSING

SKIPULAGSÁKVÆÐI

Svæðið er óbyggt.

Skilgreindar verða 5 lóðir fyrir íbúðarhús sem hver um sig
verður um 4 ha. Á hverri lóð má byggja íbúðarhús á einni hæð
með risi ásamt bílgeymslu og gestahúsi/geymslu, allt að 3 hús.
Mænishæð skal vera allt að 6 m. Hámarksbyggingarmagn á
hverri lóð er 300 m2. Gerð og útlit bygginga skal taka tillit til
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NR

STÆRÐ

SVÆÐI

LÝSING

SKIPULAGSÁKVÆÐI
umhverfis og náttúru. Gólfkóti skal taka mið af mögulegu
flóðdýpi sem er talið vera 0,2-0,5 m.

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.
UMHVERFISÞÆTTIR

MATSSPURNINGAR

VIÐMIÐ

Samfélag

Hagræn áhrif
Íbúaþróun

Landsskipulagsstefna 2015 – 2026
Stefna í aðalskipulagi

Náttúrufar og dýralíf

Búsvæði dýra/gróðurs
Viðkvæm náttúra

Land

Ræktunarland/jarðvegur

Náttúru- og
menningarminjar

Fornminjar

Landslag og ásýnd

Byggðamynstur

Loftgæði

Losun gróðurhúsalofttegunda

Öryggi

Náttúruvá
Umferðaröryggi

Vistgerðarflokkun Náttúrufræðistofnunar
Lög nr. 60/2013 um náttúruvernd
Flokkun landbúnaðarlands
Landsskipulagsstefna 2015 - 2026
Aðalskráning fornminja
Lög nr. 80/2012 um menningarminjar
Landsskipulagsstefna 2015 - 2026
Stefna í aðalskipulagi
Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum 2018 - 2030
Stefna í aðalskipulagi
Velferð til framtíðar – sjálfbær þróun í íslensku samfélagi
Landsskipulagsstefna 2015 – 2026

4.1.1

Valkostir og samanburður

Bornir eru saman eftirfarandi valkostir:
•
•
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Breytt skipulag. Um 20 ha landbúnaðarlandi er breytt í svæði fyrir íbúðarbyggð.
Núll – kostur. Svæðið verður áfram landbúnaðarland.

4 UMHVERFISÁHRIF

Samanburður
Breytt skipulag: Með fjölgun íbúðarsvæða er mögulega verið að stuðla að fjölgun íbúa auk þess sem
komið er til móts við óskir landeigenda en engin búskapur hefur við stundaður á svæðinu um árabil.
Stefnan styrkir tekjustofna sveitarfélagsins og stuðlar að atvinnusköpun meðan á uppbyggingu
stendur. Áhrif á samfélag eru jákvæð. Svæðið er algróið og flokkað sem tún og akurlendi í
vistgerðarflokkun Náttúrufræðistofnunar. Uppbygging raskar grónu landi en þar sem einungis er um 13 hús að ræða á hverri lóð og veg að því, þá eru áhrifin metin óveruleg/neikvæð. Svæðið er í flokki I í
flokkun landbúnaðarlands og því verðmætt sem slíkt. Þó landið hafi ekki verið nýtt til landbúnaðar
undanfarið þá má alltaf taka slíka notkun upp aftur. Áhrif á land eru metin neikvæð. Tóftir
Yztabæliskots eru innan svæðisins og skal taka tillit til þeirra og gera grein fyrir þeim í deiliskipulagi. Sé
það gert eru áhrif á minjar óverulegar. Með tiltölulega þéttri íbúðarbyggð, m.v. dreifbýli, þá breytist
ásýnd svæðisins og ríkjandi byggðamynstur. Áhrif á landslag og ásýnd eru neikvæð. Gera má ráð fyrir
að íbúar svæðisins komi til með að sækja vinnu annað og því eykst akstur í tengslum við búsetu. Áhrif
á loftgæði eru metin neikvæð. Möguleiki er á jökulhlaupum vegna eldsumbrota í jöklum. Í
sveitarfélaginu er öflugt viðvörunarkerfi vegna eldsumbrota og jökulhlaupa og því er talið að öryggi
íbúa sé ásættanlegt. Áhrifin eru metin óveruleg.
Núll kostur: Landið verður áfram landbúnaðarland og engin áhrif á samfélag, náttúrufar og dýralíf.
Áfram verður möguleiki að nýta svæðið sem landbúnaðarland til matvælaframleiðslu. Áhrif á land eru
jákvæð. Engar framkvæmdir fyrirhugaðar og því engin áhrif á minjar. Áfram verður haldið í dreifbýlisyfirbragð svæðisins og áhrif á landslag og ásýnd metin jákvæð. Engin áhrif á loftgæði né öryggi.
4.1.2

Niðurstaða

VALKOSTUR
Breytt
skipulag
Núll - kostur

SAMFÉLAG
+
0

NÁTTÚRA
OG
DÝRALÍF
0

0

NÁTTÚRU- OG
MENNINGARMINJAR

LANDSLAG,
ÁSÝND

LOFTGÆÐI

-

0

-

-

0

+

0

+

0

0

LAND

ÖRYGGI

Þrátt fyrir neikvæð áhrif á ásýnd og land má draga úr þeim áhrifum með að hafa hús ekki of þétt og í
beinni röð með götu. Þá eru heilu jarðirnar í sveitarfélaginu á góðu landbúnaðarlandi og því þarf að
vera mögulegt að endurbyggja eyðijarðir. Þá verður byggð í nágrenni Leirnavegar (nr. 243) sem er
tengivegur. Uppbygging styrkir byggð undir Eyjafjöllum sem hefur átt undir högg að sækja og þá það
þjónustustig sem haldið er úti.
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