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Hér er sett fram deiliskipulag sem nær til Svínhaga 3 (L193880) í Rangárþingi ytra, um 16 ha landspildu 

sem skipt var út úr Jörðinni Svínhaga. Svínhagi 3 liggur austan Þingskálavegar nr. 268 og afmarkast af 

veginum í vestri og Selsundsvegi í suðri. Að öðru leyti ráða markagirðingar gagnvart Haukadal og 

Selsundi.  

Skipulagið tekur til bygginga íbúðarhúss og frekari aðstöðu. Ekkert deiliskipulag er til af svæðinu og 

verður nýtt deiliskipulag í samræmi við Aðalskipulag Rangárþings ytra 2016-2028. 

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. 1:1.500, dagsettur 01.4.2020. 

• Greinargerð þessi með skipulags- og byggingarskilmálum, dagsett 01.4.2020. 

1 INNGANGUR 
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Landspildan Svínhagi 3, úr landi Svínhaga, er um 16 ha að 

stærð. Jörðinni Svínhaga hefur verið skipt upp í fjölmargar 

spildur. Svæðið er skilgreint sem landbúnaðarsvæði. 

Gróður er rýr á svæðinu en um miðbik svæðisins rennur 

lækurinn Kanastastaðalækur og í hvömmum meðfram 

honum er þéttari gróður, graslendi, lyng og stakar 

birkiplöntur. 

Samkvæmt vistgerðarkortlagningu Náttúrufræði-

stofnunar Íslands má finna land sem flokkast sem 

hraungambravsit (L5.3), melagambravist (L5.2), 

grasmelavist (L1.2), víðikjarrvsit (L10.10), grasengjavist 

(L9.5) og kjarrskógarvist (L11), sjá mynd 1. 

Allt er með lágt og miðlungs verndargildi nema víðikjarrvist 

með mjög hátt verndargildi og grasengjavist og 

kjarrskógarvist með hátt verndargildi. Vistgerðir með hátt 

og mjög hátt verndargildi eru á mjög afmörkuðu svæði við 

lækinn og austast á svæðinu. Hafa ber í huga að nákvæmni 

korts Náttúrufræðistofnunar miðast við mælikvarða 

1:25.000 og gefur því gott yfirlit yfir vistgerðir svæðisins en 

eru ekki í þeim kvarða sem deiliskipulag er unnið í. 

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur lagt fram afmörkun 

svæða skv. 61 gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013. Svæðið 

er að hluta til innan sérstakra verndarsvæða, sbr. mynd 2. 

Norður hluti svæðisins er á forsögulegur hrauni frá Heklu 

eldstöðvarkerfi. Forsöguleg hraun eru mjög útbreidd á 

suðurlandi.  

2 FORSENDUR 

MYND 1. Vistgerðarkort NÍ – rauður hringur sýnir 
skipulagssvæðið (Náttúrufræðistofnun Íslands 
2020). 

MYND 2. Sérstök náttúruvernd – NÍ. Bleikt er fornsögulegt hraun / 
fjólublátt er runnið eftir landnám – rauður hringur sýnir skipulagssvæðið. 
(Náttúrufræðistofnun Íslands, 2020). 
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2.1 Aðalskipulag Rangárþings ytra 2016-2028 

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

skilgreind sem landbúnaðarsvæði. Samkvæmt stefnu aðalskipulagsins er áhersla á að landbúnaður 

verði stundaður á bújörðum en heimilt er að reisa stök mannvirki, þ.m.t. frístunda- og íbúðarhús á 

landbúnaðarlandi. Vatnsverndarsvæði er austan svæðisins og ná lóðamörk og vatnsverndarsvæðið 

saman í norð-austur horni Svínhaga 3. Vatnsverndarsvæðið nær þó ekki inn á lóðina. Vatnsbólið 

Kanastaðabotnar (VB13 í aðalskipulagi) er staðsett við austurhorn svæðisins og þjónar frístundabyggð 

úr landi Haukadals. 

2.2 Fornminjar 

Engar fornleifar er að finna innan skipulagssvæðisins. Finnist áður ókunnar minjar ber að tilkynna 

fundinn til Minjastofnunar svo fljótt sem auðið er skv. 24 gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012. 
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3.1 Almennir skilmálar 

3.1.1 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. 

3.1.2 Mæliblöð 

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

3.1.3 Regnvatn 

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 getur tekið við yfirborðsvatni í rigningum og 

leysingum þannig að yfirborðsvatn seytli smám saman út í jarðveginn og niður í grunnvatnið. Notast 

má við hefðbundnar þakvatnslagnir við að beina vatninu að malarpúðanum. 

3.1.4 Frágangur lóða og umgengni 

Þess skal gætt að spilla ekki eða raska landi að óþörfu eða vistgerðum með hátt verndargildi. 

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 til að draga úr ljósmengun og þannig að hún þjóni sem best 

tilgangi sínum. 

3 SKIPULAGSSKILMÁLAR 
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3.2 Byggingar 

Skilgreindir eru tveir byggingarreitir á uppdrætti. Innan byggingarreita er heimilt að reisa allt að 200 m² 

íbúðarhús ásamt bílskúr og 250 m² skemmu/fjarhús í einni til fjórum byggingum. Mænishæð getur 

verið allt að 8,0 m m.v. gólfhæð húsa. Mænisstefna og staðsetning bygginga tekur mið af landslagi og 

gæta skal að innbyrðis samræmi milli bygginga. Mörk byggingarreita er innan 50 m frá Kanastaðalæk. 

Sótt verður um undanþágu frá ákvæði í gr. 5.3.2.14 í skipulagsreglugerð. 

3.3 Vegir og bílastæði 

Aðkoma er af Þingskálavegi nr. 268 inn á lóðina. Ef að frekari uppbyggingu verður á svæðinu verður 

öðrum heimilt að tengjast aðkomuveginum. Vegur milli byggingareita þverar Kanastaðalæk þar sem 

þegar er raskað land vegna lagningar jarðsíma. 

3.4 Veitur 

Gert er ráð fyrir að byggingar tengist dreifikerfi RARIK og Vatnsveitu Heklubyggðar, sem sækir vatn úr 

borholu á Höfðasandi. Einnig er möguleiki á að sækja vatn úr Kanastaðabotnum. Frárennsli verður leitt 

í hreinsivirki. Frágangur skal vera samkvæmt reglugerð um fráveitur nr. 798/1999. Tryggja skal gott 

aðgengi að hreinsivirki til tæmingar. Hreinsivirki skulu samnýtt eftir því sem við verður komið. Lagnir 

skulu fylgja vegum eftir því sem við verður komið. 

Loftlína fyrir dreifikerfi RARIK liggur um svæðið sunnanvert og einnig við norð-austur horn svæðisins 

við Kanastaðabotna en er það í stefnu RARIK að koma öllum línum í jörð og krefst sú framkvæmd ekki 

breytingar á deiliskipulagi þessu. Framkvæmdaraðili skal vera í fullu samráði við RARIK um 

framkvæmdir nálægt loftlínunni.  

3.5 Sorp 

Í eða við byggingar skal vera aðstaða til flokkunar og geymslu sorps. Gera skal ráð fyrir þremur sorp- 

ílátum. 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. 
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Deiliskipulag fyrir Svínhaga 3 fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006, þar sem ekki 

er mörkuð stefna er varðar leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 106/2000.  

Helstu umhverfisáhrif af uppbyggingu á svæðinu eru að mannvirki verða sýnileg og aukinni byggð fylgir 

meiri umferð. Draga á úr áhrifum mannvirkja, m.a. með því að taka mið af umhverfinu við hönnun og 

litaval bygginga og forðast áberandi útilýsingu.  

Forðast skal rask á sýnilegum hlutum forsögulega hraunsins á norðurhluta svæðisins. Einnig skal forðast 

allt rask á vistkefum með hátt og mjög hátt verndargildi og velja mannvirkum stað utan þeirra svæða. 

Forðast skal óþarfa rask. 

  

4 UMHVERFISÁHRIF 
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