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1 INNGANGUR 

Um er að ræða deiliskipulag sem nær yfir hluta Leynis 2 (landnr. 224463) og Leynis 3 (landnr. 226176) 

sem er samtals um 33,5 ha landspilda. Skipulagið nær til um helming svæðisins eða um 15 ha. Leynir 2 

og 3 er í ofanverðri Landsveit, sunnan við Landveg (nr. 26). Á svæðinu er íbúðarhús og skemma og 

hefur þar verið rekið tjaldsvæði um árabil og stendur þar lítið þjónustuhús. Landeigandi áformar að 

efla rekstur núverandi tjaldsvæðis og koma jafnframt á fót gisti- og veitingrekstri auk uppbyggingar 

frístundasvæðis. Áformuð er bygging móttökuhús, veitingahúss og  gestahúsa til útleigu. Mannvirki 

verða á einni hæð. Deiliskipulagið tekur til aðkomu, bygginga, landnotkunar, veitukerfa og yfirbragðs 

svæðisins. 

Reiknað er með að á svæðinu verði auk gistingar og veitinga boðið uppá ýmiskonar afþeyingu fyrir 

viðskiptavini. Áhersla verður lögð á náttúrulegt og rólegt yfirbragð svæðisins með leiksvæðum fyrir 

börn, mini-golfvelli, jafnvel heitum pottum við gestahúsin og gönguleiðum um svæðið. Þá er saga 

svæðisins nátengd  baráttunni við sandinn og uppgræðslu svæðisins á síðustu öld. 

Samhliða deiliskipulagi þessu er gerð breyting á Aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016-2028 þar sem 

hluti svæðisins verður skilgreindur sem verslunar- og þjónustusvæði. 

1.1 Skipulagsgögn 

Skipulagsuppdrættir eru unnir á grunni loftmyndar frá Loftmyndum ehf, kortagrunnum IS50v frá LMÍ 

og landamerkjaskrá frá Þjóðskrá. Deiliskipulagsgögn eru unnin í hnitakerfinu ISN93. Skipulagsgögn eru 

eftirfarandi: 

 Deiliskipulagsuppdráttur í mkv. 1:2.000 

 Greinargerð þessi með skipulags- og byggingarskilmálum. 

2 FORSENDUR 

Leynir 2 er 25 ha og Leynir 3 er 8,5 ha að stærð. Svæðið er flatlent og norðan þess rennur Klofalækur. 

Aðkoma að Leyni 2 er af Landvegi (nr. 26) og um Stóra-Klofaveg nr. 2799. Nyrst á svæðinu er rekið 

tjaldsvæði. Þar er einnig þjónustuhús, íbúðarhús og geymsla/braggi. Leynir 3 er óbyggð spilda en 

aðkoma að henni er um Stóru-Vallaveg nr. 2802, sem liggur sunnan spildunnar. Nokkur byggð er í 

næsta nágrenni, frístundabyggð, ferðaþjónustustarfsemi og landbúnaðarstarfsemi. 

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur kortlagt vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði á Íslandi og setur fram í 

kortasjá. Þar er sýnd útbreiðsla samtals 105 vistgerða á landi, í ferskvatni og fjöru og 121 alþjóðleg 

mikilvæg fuglasvæði. Önnur kortasjá sem Náttúrufræðistofnun heldur úti er náttúruminjaskrá sem 

sýnir staðsetningu svæða sem Náttúrufræðistofnun hefur lagt til á B-hluta náttúruminjaskrár. Viðauki 

við náttúruminjaskrá sýnir náttúrufyrirbæri sem falla undir sérstaka vernd vistkerfa og jarðminja 

samkvæmt 61. grein laga um náttúruvernd. Hafa þarf í huga þegar gögn Náttúrufræðistofnunar eru 

skoðuð í hvaða kvarða flokkunin er unnin en hún gefur þó nokkuð glögga mynd af svæðinu. 
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Samkvæmt vistgerðarkortlagningu Náttúrufræðistofnunar er svæðið sem um ræðir skilgreint sem tún 

og akurlendi (sjá mynd 1). Nyrst á svæðinu hefur verið plantað tjáplöntum sem veita skjól á 

tjaldsvæðinu og við íbúðarhúsið. Bakkar Klofalæks eru grasigrónir. 

Í kotasjá Náttúrufræðistofnunar sem sýnir svæði undir sérstakri vernd vistkerfa og jarðminja sést að 

Leynir er staðsett á Þjórsárhrauni, forsögulegu hrauni sem rann fyrir 8600 árum síðan (sjá mynd 2). Í 

samræmi við 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 nýtur svæðið sérstakrar verndar.  

Þá er svæðið er á fjarsvæði vatnsverndar skv. aðalskipulagi.  

 

 

Mynd 2. Svæðið er á forsögulegu hrauni, Þjórsárhrauni 
sem er 8600 ára gamalt (NÍ, 2019) 

 

2.1 Aðkoma og vegir 

Aðkoma að Leyni 2 er af Landvegi (nr. 26) og um Stóra-Klofaveg (nr. 2799) sem er jafnframt aðkoma 

að bænum Stóra-Klofa. Aðkoma að tjaldsvæði er af Stóra-Klofavegi. 

Aðkoma að nýju svæði mun verða af Landvegi og um Stóru-Vallaveg nr. 2802. 

Landvegur er skráður sem stofnvegur í Vegaskrá og skv. gr. 5.3.2.5 í skipulagsreglugerð um fjarlægð 

milli bygginga og vega kemur fram að „Utan þéttbýlis skal ekki staðsetja íbúðir eða frístundahús nær 

stofn- og tengivegum en 100 m og ekki nær öðrum þjóðvegum eða almennum vegum en 50 m eins og 

þeir eru skilgreindir í aðalskipulagi. Aðrar byggingar skal ekki staðsetja nær stofn- og tengivegum og 

öðrum þjóðvegum og almennum vegum en 50 m eins og þeir eru skilgreindir í aðalskipulagi. Heimilt er 

að víkja frá þessum ákvæðum þegar um er að ræða verslunar- og þjónustubyggingar en gæta skal 

ákvæða vegalaga um veghelgunarsvæði“. 

Mynd 1. Vistgerðarkort Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ, 
2019)  
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2.2 Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Í landsskipulagsstefnu segir um skipulag í dreifbýli:  

„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.“ 

Fyrirhuguð uppbygging á landinu er í samræmi við landskipulagsstefnu að því leyti að byggt er upp í 

nágrenni við núverandi aðkomuveg. Fyrirhugað framkvæmdasvæði er á góðu ræktunarlandi og mun 

skerða það að miklu leyti.  

2.3 Aðalskipulag Rangárþings ytra 2016-2028 

Deiliskipulagið er unnið á grundvelli gildandi Aðalskipulags Rangárþings ytra 2016-2028. Samhliða 

deiliskipulagi þessu er gerð breyting á Aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016-2028 þar sem hluti svæðis 

verður skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði í stað landbúnaðarlands.  Spildurnar eru á fjarsvæði 

vatnsverndar og meðfram Landvegi nr. 26, sem er stofnvegur, er reiðleið.  

Á landbúnaðarsvæðum er fyrst og fremst gert ráð fyrir byggingum og starfsemi sem tengist 

landbúnaði. Heimilt er að reisa stök frístundahús sem og stök íbúðarhús og tengdar byggingar til 

frístundabúskapar á rúmum landspildum. 

Á verslunar- og þjónustusvæðum, í byggðahluta sveitarfélagsins þarf að huga að eflingu þjónustu á 

sviði ferðamála og fjölga afþreyingarmöguleikum til að ferðamenn stoppi lengur. Umferð hefur aukist 

verulega sbr. umferðartalningar Vegagerðarinnar og kannanir annarra aðila. Auk þess eykst stöðugt sá 

fjöldi ferðamanna sem fer um Suðurland utan háannatíma, m.a. eru norðurljósaferðir vinsælar og 

dagsferðir úr Reykjavík. Ýmsir áhugaverðir staðir eru á láglendinu sem mætti nýta í samráði við 

landeigendur. Þessir staðir eru t.d. Þykkvibær, Oddi, Keldur og Gunnarsholt á Rangárvöllum, 

manngerðir hellar o.fl. Þessa staði er hægt að heimsækja árið um kring og getur því nýst 

vetrarferðamennsku, jafnt sem yfir sumarið. Ekki þarf að byggja alls staðar upp þjónustu, þó æskilegt 

sé að hafa bílaplön, salerni og sérstaklega upplýsingar um viðkomandi staði. Núverandi og ný verslunar- 

og þjónustusvæði skulu taka mið af stefnu um umhverfi og yfirbragð byggðar eftir því sem við á. Ganga 

skal vel frá mannvirkjum og allur frágangur og umgengni taki mið af umhverfinu. Útlit og ásýnd 

bygginga skal falla sem best að nánasta umhverfi. Ganga þarf vel frá lögnum, s.s. frárennsli, og tryggja 

gott aðgengi til tæmingar rotþróa. Fráveita skal vera í samræmi við reglugerð nr. 798/1999 með síðari 

breytingum. Stuðlað verði að nýjum og fjölbreyttari atvinnutækifærum í dreifbýli á sviði verslunar og 

þjónustu og er gert ráð fyrir að svæðin geti eflst.  

Þá kemur fram að við gerð deiliskipulags verði skilgreind frekari uppbygging þjónustu. Lögð verður 

áhersla á góðan frágang lóða. Í deiliskipulagi verði skilgreint umfang og eðli verslunar- og 

þjónustusvæða. 
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Unnið verði að markaðssetningu gistimöguleika á svæðinu til að fjölga gistinóttum og lengja dvöl 

ferðamanna. Fram kemur í aðalskipulagi sveitarfélagsins að þar eru ríflega 1200 gistirúm. 

Verndarákvæði fjarsvæða eru þessi skv. skv. 13. gr. laga um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999 

m.s.br.:  „Þar sem vitað er um sprungur eða misgengi skal gæta fyllstu varúðar í meðferð efna sem talin 

eru upp undir Aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016-2028 grannsvæði vatnsbóla. Stærri geymslur fyrir 

slík efni eru bannaðar á svæðinu. Heilbrigðisnefnd getur gefið út frekari fyrirmæli varðandi umferð á 

þessu svæði, svo og um byggingu sumarhúsa og annarra mannvirkja“. 

Lega reiðleiða er ekki nákvæm á skipulagsuppdrætti. Gert er ráð fyrir reiðleið með Suðurlandsvegi og 

öðrum helstu vegum á svæðinu en leitast verður við að aðskilja reiðstíga frá akandi umferð. Þar sem 

reiðstígar liggja um einkalönd utan þjóðvega er umferð jafnan háð leyfi landeigenda. 

 

Mynd 3. Gildandi Aðalskipulag Rangárþings ytra 2016-2028, með breytingu sem er í skipulagsferli. 

2.4 Ferðamálaskýrsla  

Í skýrslu um ferðamál í Rangárþingi ytra (Steinsholt ehf, 2017) , sem unnin var samhliða 

heildarendurskoðun aðalskipulags 2016 – 2028, kemur fram í kafla 7.2 um láglendi að huga þurfi „að 

eflingu á sviði ferðamála og fjölga afþreyingarmöguleikum til að ferðamenn stoppi lengur. [. . .] Auk 

þess eykst stöðugt sá fjöldi ferðamanna sem fer um Suðurland utan háannatíma, m.a. eru 

norðurljósaferðir vinsælar og dagsferðir úr Reykjavík“. 

Þá er vitnað til skýrslunnar í forsenduhefti aðalskipulags, kafla 3.4  að möguleikar á sviði ferðaþjónustu 

eru mjög miklir innan Rangárþings ytra. Meginstefnan er að hægt verði að sinna betur áhuga ferðafólks 

á hálendinu með dagsferðum úr byggðinni / hálendisjaðrinum inn á hálendið. Auðveldara er að halda 

úti heilsársþjónustu í byggðinni út frá veðurfarsþáttum, auk þess sem sem allir aðdrættir eru 

auðveldari. Einnig kemur fram að „Í byggðarhluta væri hægt að auka afþreyingarmöguleika verulega 

t.d. með meiri upplýsingum og fræðslu um fjölmarga staði. Horfa má til menningarminja með hliðsjón 
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af sögunni og þar má horfa sérstaklega til eyðingar byggðar af völdum eldgosa og uppblásturs, ásamt 

sögu um endurheimt landgæða. 

2.5 Fornminjar 

Aðalskráningu minja hefur er lokið í sveitarfélaginu en lokaskýrsla liggur ekki fyrir. Samkvæmt 

fyrirliggjandi gögnum er engar fornleifar að finna innan skipulagssvæðisins en nokkuð er um minjar í 

jaðri þess svæðis sem um ræðir. Finnist áður ókunnar minjar ber að tilkynna fundinn til Minjastofnunar 

svo fljótt sem auðið er skv. 24 gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012. 

3 DEILISKIPULAG – SKIPULAGSSKILMÁLAR 

Deiliskipulagið tekur yfir um 15 ha verslunar- og þjónustusvæði úr landi Leynis 2 og 3. Tjaldsvæðið 

verður næst í um 50 m fjarlægð frá íbúðarhúsinu á Stóra-Klofa. Þá eru um 200-500 m í næstu 

frístundahús frá gestahúsum og móttökuhúsi. 

3.1 Byggingar 

Á svæðinu er um 80 m² íbúðarhús, 365 m² skemma/vélageymsla og um 8 m² þjónustuhús á núverandi 

tjaldsvæði. Þjónustuhúsið skal fjarlægja og heimilt er að byggja við íbúðarhúsið, en skemman/véla-

geymslan stendur óbreytt og verður hún notuð áfram sem slík auk þess sem möguleiki verður 

hleðslustöð fyrir rafskutlur til notkunnar innan svæðis. 

 

Mynd 4. Horft yfir svæðið til vesturs. Möguleg ásýnd. 

Á skipulagsuppdrætti eru sýndir fjórir byggingareitir og skulu byggingar vera innan þeirra. Hámarks 

byggingamagn verður allt að 4.490 m² í nýbyggingu, heildar byggingarmagn á svæðinu verður 4.935 m². 
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Gert er ráð fyrir starfsmannaaðstöðu í 

núverandi íbúðarhúsi auk þess sem 

aðstaða verður fyrir starfsfólk í 

móttökuhúsi. Lágmarksfjarlægð á milli 

gestahúsa skal vera 10 m sbr. gr. 9.7.5. í 

byggingarreglugerð. 

Byggingareitur A 

Á reitnum er um 80 m² íbúðarhús, byggt 

1968. Heimilt er að byggja við íbúðarhúsið 

þannig að heildarstærð þess verði allt að 

120 m². Húsið verður nýtt sem 

starfsmannaaðstaða. Aðkoma verður 

áfram að húsinu um Klofaveg.  

Byggingareitur B - Tjaldsvæði   

Heimilt er að byggja allt að 15 gestahús, 

hvert um sig allt að 20 m². Gestahúsin 

skulu vera á einni hæð. Hámarkshæð 

þeirra má vera allt að 4,5 m m.v. gólfkóta. 

Fjöldi gistirúma í hverju gestahúsi eru 

fjögur, samtals allt að 60 gestir. Við hvert 

gestahús er heimilt að hafa lágan pall og 

kúluhús á honum. Hámarksstærð 

kúlúhúss er 30 m². Kúluhúsin eru að 

stærstum hluta úr gagnsæu efni (gleri 

/plasti). Hámarkshæð þeirra er 4,0 m m.v. gólfkóta húsa. Kúluhúsin verða tengd rafmagni.  

Lágmarksfjarlægð á milli gestahúsa skal vera 10 m sbr. gr. 9.7.5. í byggingarreglugerð. Mögulegt er að 

hafa minni fjarlægð milli húsa sem byggð eru með eldtefjandi efnum (E30 eða E60) í samráði við 

eldvarnareftirlit og byggingarfulltrúa. 

Eitt gestahús af hverjum átta skal vera 

hannað á grundvelli algildrar hönnuðar 

sbr. 6.11.1. gr. byggingareglugerðar.  

Á byggingareitnum er heimilt að byggja 

allt að 200 m² þjónustuhús með aðstöðu 

fyrir gesti svæðisins, aðallega almenna 

tjaldgesti. Einnig verður í húsinu 

matsalur og framreiðslueldhús til að 

útbúa morgunmat fyrir gesti. Bygging 

skal vera á einni hæð. Hámarkshæð má 

vera allt að 5,0 m m.v. gólfkóta húss.   

Mynd 5. Yfirlitsmynd sem sýnir m.a. byggingareiti og mögulega 
uppröðun bygginga og stíga. 

Mynd 6. Dæmi um kúluhús. 
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Núverandi þjónustuhús skal fjarlægt. 

Reiturinn var áður að hluta til tjaldsvæði og mun það stækka nokkuð til suðurs. Á reitnum er heimilt að 

tjalda, leggja hjólhýsum/húsbílum. Aðstaða verður til tæmingar á ferðaklósettum, möguleikar á að 

tengjast rafmangi og snyrtiaðstaða í þjónustuhúsi.  

 

Mynd 7. Horft til suðurs, tjaldsvæðið í forgrunni. (Tölvugerð mynd sem sýnir mögulega ásýnd)  

Byggingarreitur C – Heimilt er að byggja allt að 30 gestahús, hvert um sig allt að 60 m². Gestahúsin 

skulu vera á einni hæð. Mænishæð má vera allt að 4,5 m m.v. gólfkóta húsa. Fjöldi gistirúma í hverju 

húsi eru fjögur, samtals allt að 120 gestir.  

Við hvert gestahús er heimilt að hafa lágan pall og kúluhús á honum, hámarksstærð kúluhúss er 30 m². 

Kúluhúsin eru að stærstum hluta úr gagnsæu efni (gleri /plasti). Hámarkshæð þeirra er 4,0 m m.v. 

gólfkóta húsa. Kúluhúsin verða tengd rafmagni. 

Lágmarksfjarlægð á milli gestahúsa skal vera 10 m sbr. gr. 9.7.5. í byggingarreglugerð. Mögulegt er að 

hafa minni fjarlægð milli húsa sem byggð eru með eldtefjandi efnum (E30 eða E60) í samráði við 

eldvarnareftirlit og byggingarfulltrúa. Eitt gestahús af hverjum átta skal vera hannað á grundvelli 

algildrar hönnuðar sbr. 6.11.1. gr. byggingareglugerðar.  

Byggingarreitur D – Heimilt er að byggja eitt hús á 1 hæð,  hámarksstærð byggingar er allt að 800 m². 

Mænishæð er allt að 6,0 miðað við gólfkóta húss. Húsið verður móttökuhús fyrir gesti en einnig verður 

þarveitingastaður, verslun og starfsmannaaðstaða. Við húsið ver gert ráð fyrir rafhleðslustöð fyrir bíla 

viðskiptavina og til rekstur svæðisins.  
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3.2 Vegir, bílastæði, gönguleiðir og reiðleið (samgöngur) 

3.2.1 Vegir 

Aðkoma að íbúðarhúsi á Leyni 2 er af Landvegi (nr. 26) og um Stóra-Klofaveg (nr. 2799) sem er jafnframt 

aðkoma að bænum Stóra-Klofa. Aðkoma að Leyni 3 og öðrum svæðum Leynis 2 en íbúðarhúss er frá 

Landvegi (nr. 26) og um Stóru-Vallarveg (nr. 2802). Neyðaraðkoma og flóttaleið frá svæðinu er austan 

tjaldsvæðis upp á Stóra-Klofaveg.  

3.2.2 Bílastæði 

Almennt er gert ráð fyrir að gestir leggi við móttökuhús og gangi inn á svæðið, eða verði ekið að sínum 

íverustað. Notast verður við rafskutlur til aksturs innan svæðis. Við móttökuhúsið er gert ráð fyrir 

sameiginlegu bílastæði fyrir 85 bíla og þar af þremur stæðum fyrir hreyfihamlaða. Þá er gert ráð fyrir 

11 stæðum fyrir rútur / stærri bíla. Bílastæði verða við þjónustuhúsið á tjaldsvæðinu. Fimm gesthús 

eru hönnuð eftir algildri hönnun og við þau eru bílastæði fyrir fatlaða upp við hús.  

3.2.3 Gönguleiðir 

Bílaumferð innan svæðis verður haldið í lágmarki með 

góðum gönguleiðum. Megin gönguleið liggur frá 

þjónustuhúsi og bílastæðum inn á svæðið og greinist um 

þjónustusvæðið. Megingönguleiðir eru um 5 m breiðar en 

aðrir stígar um 3 m. Yfirborð göngustíga skal henta 

fyrirhugaðri umferð og frágangur þannig að þar verði ekki 

uppsöfnun vatns.  Heimilt að nota stíga til aksturs 

þjónustubíla, neyðarbíla, fyrir fatlaða og til aksturs 

rafskutlna sem notaðar verða innan svæðis fyrir gesti. 

Einnig er gert ráð fyrir að aka húsbíl eða með 

tjaldvagn/hjólhýsi inn á tjaldsvæðið. Gangandi umferð 

hefur forgang fram yfir umferð vélknúinna ökutækja. 

Aksturshraði skal vera sem næst gönguhraða. 

Neyðaraðkoma og flóttaleið frá svæðinu er austan 

tjaldsvæðis upp á Stóra-Klofaveg um ökuhæfa gönguleið.  

3.2.4 Reiðleið 

Meðfram Landvegi, sunnan megin, er reiðleið. 

3.3 Kvaðir 

Sú kvöð er á Leyni 3 að um hana liggur aðkoma að Leyni 2 sem skal vera sameiginleg og hindrunarlaus. 

Kvöð er á Leyni 2 og Leyni 3 um hindrunarlausa reiðleið meðfram Landvegi. 

Mynd 5. Aðkoma – helstu vegir og 
göngustígar. 
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3.4 Veitur 

Byggingar verða tengdar dreifikerfi rafveitu RARIK. Kalt neysluvatn verður fengið frá lind við upptök 

Klofalækjar í landi Leynis 1 (217813) austan við Landveg, eða úr öðru viðurkenndu vatnsbóli. Lagnir 

verða lagðar í jörð meðfram aðkomuvegum, eftir því sem við verður komið. Heitt vatn verður fengið 

úr borholu frá hitaveitu á svæðinu sem nú er rekin af Íslenskri matorku. Verði ekki nægt vatn til hitunar 

verða byggingar rafkynntar og/eða varmadælur lagðar um svæðið. 

Á svæðinu verða þrjár til fjórar rotþrær. Hreinsivirkin samanstanda af felli- og fleytiþróm með loftun til 

að knýja nítrun og afnítrun og siturbeði. Staðsetning hreinsivirkja tekur mið af hæðarlegu og 

rennslisstefnu lagnakerfis. Lagnakerfi leiðir skólp að felli- og fleytiþróm þar sem fastefni fellur til botns 

en fita flýtur á yfirborði. Skólpi frá eldhúsi í þjónustumiðstöð verður hleypt í gegnum fitugildru. Seyra 

verður tæmd úr þróm eftir þörfum. Úr felli- og fleytiþróm fer skólpið út í siturlagnir þar sem hreinsun 

skólps fer fram í siturbeðum. Þykk jarðlög eru á staðnum sem nýtast í uppbyggingu siturbeðanna. 

Siturbeð verða hönnuð skv. norskum leiðbeiningum um jarðvegshreinsun húsaskólps (VA-Miljøblad nr. 

59/2018 og fleiri VA-Miljøblad) og leiðbeiningum Umhverfisstofnunar. Frágangur verður í samræmi við 

reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999, með síðari breytingum. Tryggja skal gott aðgengi að 

hreinsivirkjum til tæmingar. Hreinsivirki verða samnýtt eftir því sem við verður komið. Hreinsivirki eru 

sýnd á uppdrætti til leiðbeiningar en ekki hefur verið tekin ákvörðun um endanlega staðsetningu 

þeirra. 

Eftir því sem við verður komið verður allt grávatn s.s. frá heitum pottum, veitt í sérlögnum út í jarðveg, 

í samráði við heilbrigðiseftirlit. Umfjöllun um meðhöndlun ofanvatns má finna í kafla Error! Reference 

source not found.. 

3.5 Sorp 

Í eða við byggingar skal vera aðstaða til flokkunar og geymslu sorps, núverandi reglur sveitarfélagsins 

gera ráð fyrir að sorp skuli flokkað í fjóra flokka: plast, pappa, heimilssorp og lífrænt. Sorpgeymslur 

skulu vera í samræmi við byggingarreglugerð nr. 112/2012, með síðari breytingum. Staðsetning og 

frágangur skal vera þannig að aðgengi sé gott. Sorphirða fer eftir reglum sveitarfélagsins hverju sinni. 

4 ALMENNIR SKILMÁLAR 

4.1 Hönnun og uppdrættir 

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem mæliblöð, hæðarblöð, skilmálar þessir, byggingar-

reglugerð og aðrar reglugerðir segja til um. Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar í aðalatriðum og 

fyrirkomulag mannvirkja á lóðinni. Hús skulu vera í jarðlitum og þök þeirra skulu vera tyrfð að hluta 

eða öllu leyti. Útlit bygginga innan svæðisins skal samræma þannig að þakgerð, mænisstefna, efnis- og 

litaval fari saman og að byggingar falli vel að umhverfi. 
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4.2 Mæliblöð 

Mæliblöð sýna lóðamörk, stærð lóðar, byggingarreit, innkeyrslu inn á lóð og kvaðir ef einhverjar eru. 

4.3 Ofanvatn 

Bent er á þann kost að veita vatni af húsþökum og hörðu yfirborði við hús beint niður í jarðveginn. 

Koma má fyrir malarpúðum undir yfirborði lóða sem geta tekið við yfirborðsvatni í rigningu og 

leysingum. Þannig seytlar yfirborðsvatn smám saman út í jarðveginn og niður í grunnvatnið. Notast má 

við hefðbundnar þakvatnslagnir við að beina vatninu að malarpúðanum. 

4.4 Frágangur lóða og umgengni 

Þess skal gætt að spilla ekki eða raska landi að óþörfu. Landeigandi skal halda landi snyrtilegu og að 

engin hætta stafi af búnaði eða munum innan spildunnar né sé öðrum til ama. Að jafnaði skal ekki láta 

lausamuni s.s. gáma standa til lengri tíma innan lóðar án tilskilinna leyfa.  

Leitast skal við að hafa lýsingu lágstemmda og ljósi beint niður til að lýsing þjóni sem best tilgangi sínum 

og til að draga úr ljósmengun. 

5 UMHVERFISSKÝRSLA 

5.1 Skilgreining og mat á umhverfisáhrifum 

Framkvæmdir í samræmi við deiliskipulag Leyni 2 og 3 eru tilkynningarskildar framkvæmdir til Skipu-

lagsstofnunar til ákvörðunar um matsskyldu, sbr. lið 12.05 í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum 

nr. 106/2000. Þar segir: „Þjónustumiðstöðvar fyrir ferðamenn á hálendi og á verndarsvæðum á láglendi 

utan þéttbýlis, orlofsþorp, hótel og tengdar framkvæmdir utan þéttbýlis“. Í flokki B eru tilgreindar þær 

framkvæmdir sem kunna að hafa umtalsverð umhverfisáhrif og eru tilkynningarskyldar til Skipu-

lagsstofnunar.Umhverfisskýrsla þessi er unnin skv. lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

Helstu áhrif deiliskipulagsins eru á umhverfisþættina náttúrufar og dýralíf, náttúru- og 

menningarminjar, landslag og ásýnd, loftgæði, hljóðvist, öryggi og samfélag. Umhverfisskýrslan byggir 

á fyrirliggjandi gögnum. Við vinnslu umhverfisskýrslu var stuðst við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar, 

annars vegar um umhverfismat áætlana og hins vegar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og 

vægi umhverfisáhrifa. Við matið verður notast við þá skilgreiningu á vægi áhrifa sem fram kemur í 

leiðbeiningum Skipulagsstofnunar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi áhrif. 

5.2 VALKOSTIR OG NIÐURSTAÐA 

Valkostir eru einskorðaðir við jarðirnar Leyni 2 og Leyni 3 og þá uppbyggingu sem landeigandi fyrir-

hugar. Hér eru metnir tveir kostir; núllkostur, sem er núverandi ástand, og valinn kostur sem settur er 

fram í deiliskipulaginu. Helstu umhverfisáhrif af uppbyggingu á svæðinu eru að mannvirki verða sýnileg 

og aukinni byggð fylgir meiri umferð. Draga má úr áhrifum mannvirkja, m.a. með því að taka mið af 
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umhverfinu við hönnun og litaval bygginga og forðast áberandi lýsingu. Áhrif á ásýnd eru metin 

óveruleg. Fyrirhuguð uppbygging er á landi sem er ræktað landbúnaðarland á fjarsvæði vatnsverndar.  

Niðurstaða matsins er sú að uppbygging í samræmi við deiliskipulag myndi hafa óveruleg áhrif á metna 

kosti og jákvæð áhrif á samfélag. 

Tafla 1. Umhverfisþættir og helstu matsspurningar. 

UMHVERFISÞÆTTIR  MATSSPURNINGAR VIÐMIÐ 

Samfélag 
Atvinnutækifæri 
Hagræn áhrif 

Landsskipulagsstefna 2015 – 2026 
Stefna í aðalskipulagi 

Náttúrufar og dýralíf 
Búsvæði dýra/gróðurs 
Viðkvæm náttúra 

Visgerðarflokkun Náttúrufræðistofnunar 
Lög nr. 60/2013 um náttúruvernd 

Náttúru- og 
menningarminjar 

Fornminjar 

Búsetu- eða menningarlandslag 

Aðalskráning fornminja 

Lög nr. 80/2012 um menningarminjar 

Landslag og ásýnd Byggðamynstur Landsskipulagsstefna 2015 - 2026 

Loftgæði 
Svifryk 

Losun gróðurhúsalofttegunda 

Stefna í aðalskipulagi 

Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum 2018 - 2030 

Hljóðvist 
Hljóðvist innan útivistarsvæða og kyrrlátra 
svæða 

Landsskipulagsstefna 2015 - 2026 

Öryggi 

Heilsufar íbúa, mengun 

Náttúruvá  

Umferðaröryggi 

Velferð til framtíðar – sjálfbær þróun í íslensku 
samfélagi 

Landsskipulagsstefna 2015 – 2026 

Vegalög nr. 80/2007 
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Tafla 2. Samanburður núll kosts og valins kosts. 

 

UHVERFISÞÁTTUR NÚLL KOSTUR VALINN KOSTUR 

Samfélag Engin áhrif Í landsskipulagsstefnu er gert ráð fyrir að ferðaþjónusta verði efld en um leið verði varðveitt þau gæði sem eru undirstaða hennar. Fyrirhugaðar 
framkvæmdir og þjónusta eru atvinnuskapandi og skilar tekjum til sveitarfélagsins. Heilsársþjónusta stuðlar að jafnari notkun innviða eins og vegakerfis. 
Þrátt fyrir að aukin umferð og dvöl gesta geti valdið ónæði á nærsamfélagið er land Leynis 2/3 stórt og tjaldsvæði færist ekki nær íbúðarhúsi að Stóra-
Klofa en nú er, því eru áhrif takmörkuð. Heildaráhrif á samfélag eru því metin jákvæð. 

Náttúrufar og 
dýralíf 

Engin áhrif Stærstur hluti svæðisins er ræktað land en nyrst á svæðinu er runna- og trjágróður sem plantað hefur verið til skjólmyndunar. Ekki er því verið að raska 
ósnortinni náttúru eða búsvæði dýra og fugla. Ræktað tún þar sem fuglar geta verið í ætisleit og safnast saman minnkar um þriðjung. Áhrif á nátturufar 
og dýralíf eru því talin óveruleg. 

Náttúru- og 
menningarminjar 

Engin áhrif Svæðið er staðsett á Þjórsárhrauni, forsögulegu hrauni sem rann fyrir 8600 árum síðan. Í samræmi við 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 nýtur 
svæðið sérstakrar verndar. Svæðið er nú þegar raskað vegna búsetu og ræktunar og þykkur jarðvegur yfir hrauninu.  Engar þekktar fornleifar eru innan 
svæðisins. Áhrif á nátturu- og menningarminjar eru því talin óveruleg. 

Landslag og ásýnd Engin áhrif Ásýnd svæðisins breytist töluvert þar sem einnar hæða byggingar munu rísa á áður ræktuðu landi. Töluverð breyting verður á nærumhverfi en allmikil 
byggð er í næsta nágrenni, frístundabyggð, ferðaþjónustustarfsemi og landbúnaðarstarfsemi. Draga má úr áhrifum með því að taka mið af umhverfinu 
við hönnun mannvirkja. Áhrifin eru því talin óveruleg og staðbundin. 

Loftgæði Engin áhrif Aukin umferð verður um Landveg og Stóru-Vallarveg með þeirri loftmengun sem henni fylgir. Ekki er þó talið að umferð verði það mikil að 
loftgæði spillist svo einhverju nemur miðað við núverandi ástand eða fari yfir heilsuverndarmörk. Með góðum gönguleiðum innan svæðis 
er umferð lágmörkuð. Áhrif á loftgæði verða því óveruleg.   

Hljóðvist Engin áhrif Aukin umferð verður um Landveg og Stóru-Vallarveg. Skv. reglugerð um hávaða nr. 724/2008 er viðmiðunargildi fyrir íbúðabyggð vegna umferðarhávaða 
Leq,24h=55 dB. Umferðaraukningin er ekki metin svo umfangsmikil að umferðarhávaði fari yfir viðmiðunarmörk. Búast má við að gestir svæðisins verði 
töluvert utandyra en ekki er talið að það muni spilla hljóðvist þar sem fjarlægð að næsta íbúðarhúsi og sumarhúsum er nokkur. Áhrif eru því talin óveruleg. 

Öryggi Engin áhrif Aukin umferð verður á vegakerfi sveitarinnar. Engin slys eða óhöpp eru skráð í námunda svæðisins s.l. 10 ár (Samgöngustofa, 2019). Svæðið er á fjarsvæði 
vatnsverndar. Ekki er vitað um sprungur eða misgengi og ekki er fyrirhugað að geyma eða nota efni sem geta mengað grunnvatn eins og olíu, bensín og 
skyld efni, salt, eiturefni til útrýmingar á gróðri eða skordýrum. Dregið verður úr áburðarnotkun þar sem ræktað land minnkar. Áhrif á öryggi er því talið 
óverulegt. 

 
     Jákvæð áhrif      Neikvæð áhrif      Óveruleg áhrif            Engin áhrif             Óviss 

áhrif 
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