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1 INNGANGUR 

Sveitarfélagið vinnur að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010-2022. Gert er ráð fyrir 
breytingu bæði á sveitarfélagsuppdrætti og greinargerð. Með breytingunni verður hluta 
frístundasvæðis F39 í landi Leirubakka breytt í landbúnaðarsvæði.   

Markmið sveitarfélagsins með breytingunni er að gera landeiganda kleift að hafa fasta búsetu 
á svæðinu. 

 

2 STAÐHÆTTIR OG FORSENDUR 

Svæðið er um 1,5 km sunnan við Leirubakka, norðan við Landveg (nr. 26) og aðkoma er af 
honum. Landið er nánast flatt, fremur sendið og þurrlent og stutt niður á hraun á köflum. Það 
er gróið en gróðurhulan er fremur rýr. Frístundasvæði F39 er alls um 65 ha. Gert er ráð fyrir að 
það minnki sem nemur stærð nýs landbúnaðarsvæðis,  um 10 ha. 

 

3 BREYTING AÐALSKIPULAGS 

Í gildandi aðalskipulagi er landið skilgreint sem frístundasvæði, F39. Um er að ræða tvær lóðir, 
Leirubakka lóð 3 (landnr. 198787) og Hraun (landnr. 198746). Nýtt landbúnaðarsvæði er um 10 
ha að stærð og frístundasvæðið minnkar sem því nemur. Gerð verður breyting á sveitarfélags-
uppdrætti og kafla 4.3 um frístundabyggð. 

 

 

Mynd 1. Gildandi Aðalskipulag Rangárþings ytra 2010-2022. Fyrirhugað er innan rauða ferhyrningsins. 



Aðalskipulagsbreyting - Lýsing  Rangárþing ytra 

Steinsholt ehf  3 

4 UMHVERFISÁHRIF 

Vinsun áhrifaþátta er hefðbundin aðferð til að greina þá áhrifaþætti sem mestu skipta. Við mat 
á áhrifum framkvæmda hefur slík vinsun farið fram og þar er ákvarðað hvaða umhverfisþættir 
eru valdir til umfjöllunar.  

4.1 FRAMKVÆMDIR HÁÐAR MATI Á UMHVERFISÁHRIFUM 

Í 6. gr. laga um umhverfismat nr. 106/2000 er kveðið á um þær framkvæmdir sem kunna að 
vera háðar mati á umhverfisáhrifum. Fyrirhuguð framkvæmd er háð mati á umhverfisáhrifum 
og verða helstu umhverfisáhrif framkvæmdarinnar metin og gerð grein fyrir þeim áhrifum í 
tillögu að breyttu aðalskipulagi.  

4.2 UMHVERFISÞÆTTIR 

Meginmarkmið sveitarstjórnar með breyttu aðalskipulagi er að efla svæðið til þjónustu við 
sívaxandi straum ferðamanna. Helstu breytingar og áhrif þeirra verða metin skv. lögum um 
umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Eftirtaldir þættir verða metnir í breytingunni: 

 Náttúra; dýralíf og gróður. Metin eru sjónræn áhrif af stefnu skipulagsins, áhrif á náttúrufar 
og gróður. 

 Samfélag; efnahagur, atvinna, útivist, ferðamennska, byggð, landnotkun. Horft er til áhrifa 
á samfélagið í heild og hvort framkvæmd stefnunnar komi til með að styrkja byggð, bæta 
lífsgæði íbúa á svæðinu og efla þjónustu við íbúa og ferðamenn. 

 Heilsa og öryggi; mengun, náttúruvá, grunnvatn, umferðaröryggi.  Skoðað er hvort hætta 
er á mengun af völdum stefnunnar, hvort umferðaröryggi kemur til með að batna og hvort 
stefna skipulagsins geti stuðlað að betra heilsufari meðal íbúa og ferðamanna. 

 Minjar; menningarminjar, náttúruminjar, verndarsvæði. Metið er hvort minjum eða 
verndarsvæðum stafi hætta af stefnu skipulagsins. 

4.3 UMHVERFISVIÐMIÐ 

Helstu umhverfisviðmið sem horft er til þegar metin eru áhrif á umhverfisþætti eru stefnumörk-
un sem fram kemur í lögum og reglugerðum sem og alþjóðasamningar. Þá er horft til stefnu 
ríkis og sveitarfélaga sem m.a. kemur fram í aðalskipulagi sveitarfélaganna og hinum ýmsu 
verndaráætlunum. Í töflu 1 eru teknar saman helstu stefnumarkanir sem lagðar eru til grund-
vallar umhverfismati aðalskipulagsbreytingarinnar. Listinn er ekki tæmandi. Þessar stefnu-
markanir eru notaðar sem umhverfisviðmið til að meta einkenni og vægi þeirra áhrifa sem 
aðalskipulagsbreytingin hefur í för með sér. 

Umhverfisþáttur  Stefnumörkun Viðmið 

Náttúra; gróðurfar, dýralíf, lands-
lag, ásýnd 

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013 Markmið laganna skv. 1. gr. 

Velferð til framtíðar. Sjálfbær 
þróun í íslensku samfélagi til 2020 

Kafli 7 um vernd lífríkis Íslands. 

Landsskipulagsstefna 2015 - 2026 Kafli 2.2.1 um yfirbragð byggðar. 

Samfélag; efnahagur, atvinna, 
útivist, ferðamennska, byggð, 
landnotkun 

Skipulagslög nr. 123/2010 Kafli I, 1. gr. b-liður. 

Jarðalög nr. 81/2004 Markmið laganna. 

Samgöngur; vegir og brýr, hjóla-, 
reið- og gönguleiðir 

Landsskipulagsstefna 2015 – 2026 Kafli 2.2.1 um hagkvæmni í 
samgöngum.  
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Vegalög nr. 80/2007 Markmið laganna. 

Heilsa og öryggi; mengun, 
náttúruvá, grunnvatn 

Reglur um varnir gegn mengun 
grunnvatns nr. 797/1999 

Markmið laganna skv. 1. gr.  

Reglugerð um neysluvatn nr. 
536/2001 

Markmið laganna skv. 2. gr. 

Velferð til framtíðar. Sjálfbær 
þróun í íslensku samfélagi til 2020 

Kafli II um hreint og heilnæmt 
ferskvatn. Kafli V um útivist í sátt 
við náttúruna. Kafli VI um varnir 
gegn náttúruvá. 

Minjar; menningarminjar, 
náttúruminjar, verndarsvæði. 

Lög um menningarminjar nr. 
80/2012 

Tilgangur laganna skv. 1. gr.  

Tafla 1. Helstu viðmið sem höfð verða til hliðsjónar við mat á líklegum umhverfisáhrifum aðalskipulagsbreyting-
arinnar. 

4.4 EINKENNI OG VÆGI ÁHRIFA 

Gerð er grein fyrir umhverfisþáttum sem líklegt er að verði fyrir áhrifum af stefnu skipulagsins 
og þeim mótvægisaðgerðum sem fyrirhugaðar eru. Við matið verður notast við þær skilgrein-
ingar á vægi áhrifa sem fram koma í töflu 2 hér að neðan. Hafa ber í huga nákvæmni áætlunar-
innar þegar lagt er mat á vægi áhrifa. 

Vægi áhrifa Skýring 

Jákvæð + Jákvæð áhrif á umhverfisþátt 

Óveruleg 0 Óveruleg áhrif á umhverfisþátt 

Neikvæð - Neikvæð áhrif á umhverfisþátt 

Óviss ? Óviss áhrif á umhverfisþátt 

Tafla 2. Skilgreining á vægi áhrifa við umhverfismat aðalskipulagsbreytingarinnar. 

4.5 SAMANBURÐUR VALKOSTA 

Á svæðinu er gert ráð fyrir að bera saman þá valkosti sem eru fyrir hendi, en þeir eru 
eftirfarandi: 

 Svæðið verði áfram skilgreint sem frístundasvæði (0 – kostur). 

 Svæðið verði skilgreint sem landbúnaðarsvæði.  
 

5 SAMRÁÐ OG KYNNING 

Lýsing aðalskipulagsbreytingarinnar verður auglýst og kynnt á heimasíðu sveitarfélagsins. 
Lýsingin verður send Skipulagsstofnun til umsagnar í samræmi við 30 gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Hún verður auk þess send lögbundnum umsagnaraðilum samhliða kynningu. Helstu 
umsagnaraðilar eru; Vegagerðin, Minjastofnun Íslands, Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit 
Suðurlands. 

Breytingin verður kynnt almenningi og hagsmunaaðilum áður en hún verður tekin til afgreiðslu 
í sveitarstjórn, í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  


