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HELLUVAÐ 2

Deiliskipulag

 

gerð og vandaðan frágang vegna frárennslis innan skipulagssvæðisins. 

Vegna nálægðar við vatnsból og vatnsverndarsvæði sem og vegna nálægðar við Ytri-Rangá verða gerðar ríkar kröfur um 

áhrifin staðbundin og leitast við að raska svæðum sem minnst, umfram það sem nauðsyn ber til vegna framkvæmda. 

vistgerðin á svæðinu Víðikjarrvist. Gróður verður óhjákvæmilegum fyrir áhrifum vegna uppbyggingar á svæðinu en 

náttúru, gróður og ásýnd svæðisins en áhrifin eru staðbundin. Skv. vistgerðarkortlagningu NÍ er ein algengasta 

auk þess sem hann getur nýst frekari uppbyggingu norðar og austar. Byggingar og vegir hafa óhjákvæmileg áhrif á 

vatnsverndarsvæði en hann mun að stórum hluta fylgja núverandi slóða. Vegurinn mun nýtast vatnsveituframkvæmdum 

ágætlega til ræktunar. Staðsetning íbúðarhúss er nokkuð frá núverandi vegakerfi og nýr vegur liggur um skilgreint 

fram í sveitarfélaginu en landið er fremur sendið og hallalítið og því má ætla að a.m.k. hluti þess geti hentað 

á um að flokkun landbúnaðarlands skuli leggja til grundvallar skipulagsákvörðunum. Slík flokkun hefur ekki farið 

vörð um gott landbúnaðarland svo áfram megi nýta það til landbúnaðar. Í Landsskipulagsstefnu 2015 - 2026 er kveðið 

Uppbygging á landbúnaðarsvæðum styrkir byggð í sveitarfélaginu. Í stefnu sveitarstjórnar segir að standa skuli 

4. UMHVERFISSKÝRSLA

reglugerðir segja til um. 

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem mæliblöð, skilmálar þessir, byggingareglugerð og aðrar 

3.1. Hönnun og uppdrættir

3. ALMENNIR BYGGINGARSKILMÁLAR

sveitarfélags hverju sinni. 

Rotþró skal staðsett innan byggingareits og þar sem greitt aðgengi er til tæmingar. Meðferð sorps fer eftir reglum 

sérstaklega að nálægð við vatnsverndasvæði og því verður vandað sérstaklega til gerðar og frágangs hreinsivirkis. 

rotþró/hreinsivirki í samræmi við kröfur heilbrigðisyfirvalda, sbr. reglugerð um fráveitur nr. 798/1999. Gæta skal 

Rangárþings ytra. Lagnir skulu fylgja vegum eftir því sem við verður komið. Frárennsli verður leitt í 

Gert er ráð fyrir að byggingar tengist almennum veitukerfum, s.s. rafveitu RARIK og vatnsveitu Ásahrepps og 

2.4. Veitur, lagnir, fráveita og sorp

að skipulagssvæðinu. Bílastæði verða innan byggingareits. Kvöð er á Nesi um aðkomu að Helluvaði 2.

Aðkoma að svæðinu er af Suðurlandsveg (1) um Þrúðvang í gegn um Hellu og áfram um nýjan aðkomuveg í landi Ness og 

2.3. Aðkoma og bílastæði 

vistgerðir nr. 54 (des. 2016).

það sem nauðsynlegt er, sérstaklega er bent á að víðikjarvist nýtur vernda skv. Bernarsamingi, sbr. Fjölrit NÍ um 

skal frágang bygginga, bílastæða og lóða. Forðast skal áberandi útilýsingu. Forðast skal að raska gróðri umfram 

á skýringaruppdrætti. Efnisval skal vera vandað og leitast við að fella byggingar sem best að umhverfinu. Vanda 

jarðvegs umhverfis húsin. Staðsetning nýrra bygginga er frjáls innan byggingarreits en möguleg staðsetning er sýnd 

Mænisstefna er frjáls en gæta skal samræmis milli bygginga. Mesta hæð á mæni getur verið allt að 6 m m.v. hæð 

Um efni, gerð og frágang húsa er vísað í ákvæði byggingareglugerðar nr. 112/2012. 

bílskúr. Gestahús allt að 40 m². Þá er heimilt að byggja allt að 200 m² skemmu. 

Heimilt að byggja íbúðarhús/bílskúr, gestahús og skemmu. Íbúðarhús getur verið allt að 160 m² íbúðarhús með 

2.2 Byggingar

Mosamóavist og L10.10 - víðikjarrvist).

vistgerðakortlagningu NÍ flokkast skipulagssvæðið í graslendi (L9.6 Língresis- og vingulsvist) og mólendi (L10.1 

norðvesturs að Ytri-Rangá. Land er gróið, aðallega mólendi og nokkuð sendið og hefur verið nýtt til beitar. Skv. 

Skipulagssvæðið tekur yfir byggingarreit og aðkomu að svæðinu. Landið er fremur flatt en hallar lítillega til 

Lýsing svæðis

2. LÝSING DEILUSKIPULAGS

áður óþekktar minjar við uppgröft innan svæði ber að hafa samband við minjavörð, sbr. 24.gr. Minjalaga nr. 80/2012.

garðlag, RA-307:030 A-C. Minjum innan skipulagssvæðis verður ekki raskað nema í samráði við minjavörð. Finnist 

Fornleifastofnun hefur unnið aðalskráningu minja í sveitarfélaginu. Innan skipulagssvæðisins eru þrjár tóftir og 

1.2. Fornminjar

iii. Afstöðumynd í mælikvarða 1:50.000 sem er hluti af aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010-2022.

ii. Skýringaruppdráttur í mkv. 1:8.000.

i. Deiliskipulagsuppdráttur er í mælikvarða 1:2.000.

Skipulagsuppdráttur er teiknaður eftir loftmynd frá Loftmyndum ehf.

1.1. Skipulagsgögn

1. KORTAGRUNNAR OG  DEILUSKIPULAGSGÖGN

landbúnaðarlandi stök íbúðarhús og útihús, þó ekki sé til beinna landbúnaðarstarfsemi. 

Deiliskipulagið er í samræmi við Aðalskipulag Rangárþings ytra 2016 - 2028, þar sem heimilt er að byggja á 

um 23 ha samkvæmt Fasteignaskrá. Deiliskipulagið tekur til byggingar íbúðarhús, gestahús og skemmu. 

Deiliskipulagið nær til um 8 ha landspildu í landi Helluvaðs 2 í Rangárþingi ytra (landnr. 164511) sem í heild er 
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