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1 INNGANGUR
Deiliskipulag fyrir leigulóð í Vörðum í landi Marteinstungu í Rangárþingi ytra, tekur til miðlunartanks
hitaveitu og nýs dæluhúss, því tengt. Í deiliskipulaginu verður afmörkuð lóð fyrir tankinn og nýtt
dæluhús við hann. Einnig verður gert ráð fyrir aðkomu að lóðinni en umferð að lóð, af hálfu leigutaka
lóðar, er mjög lítil.
Svæðið er í aðalskipulagi skilgreint sem landbúnaðarland.
1.1

Skipulagslýsing

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. 1:1.000.
Skýringaruppdráttur í mkv. 1:5.000.
Greinargerð þessi með skipulags- og byggingarskilmálum.
Hluti úr Aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016-2028 í mkv. 1:50.000.

2 FORSENDUR
Markmið með gerð deiliskipulags fyrir svæðið er rekstraröryggi hitaveitu og aukið öryggi starfsmanna.
Aukið rekstraröryggi hitaveitu styrkir atvinnulíf og samfélag í Rangárvallasýslu.
Skipulagssvæðið er 1500 m² leigulóð (landnr. 228051) úr jörðinni Marteinstungu (164660) í Holtum.
Miðlunartankur er á svæðinu og er aðkoma að honum um vegslóða af Landvegi nr. 26, skammt austan
við veg að Marteinstungu. Tankurinn stendur á hæð og er vatni dælt í hann til að fá sjálfrennsli til bæja
umhverfis. Landið er graslendi, holt og að mestu algróið, sjá mynd 2.
2.1

Skipulagslýsing

Skipulagslýsing vegna framkvæmda var kynnt frá 20. mars til 3. apríl og bárust ábendingar frá eiganda
Beindalsholts, Heilbrigðiseftirliti og Minjastofnun. Auk þess var fundað með Vegagerðinni varðandi
aðkomu og tengingu við Landveg.
Landeigandi Beindalsholts leggst gegn samnýtingu aðkomu að Beindalsholti, nema að samhliða verði
gert ráð fyrir nýrri aðkomu að Beindalsholti 2. Heilbrigðiseftirlit og Minjastofnun gera ekki athugasemdir en MÍ bendir á að núverandi miðlunartankur standi í svonefndum Vörðum en þekktum minjum
stafi ekki hætta af framkvæmdum. Á fundi með Vegagerðinni kom fram að nýta skuli aðkomu að
Beindalsholti, fáist til þess heimild en að öðrum kosti skuli takmarka mjög umferð að lóðinni.

5

2.2
2.2.1

Tengsl við aðrar áætlanir og fyrirliggjandi stefna
Landsskipulagsstefna 2015-2026

Skipulag í dreifbýli
Skipulag sveitarfélags miði að því að styðja og styrkja samfélag viðkomandi byggðarlags og beini vexti
að þeim kjörnum sem fyrir eru. Marka skal stefnu um yfirbragð byggðar og annarra mannvirkja í
dreifbýlinu og ákvörðun um staðsetningu og hönnun mannvirkja taki mið af byggingarhefðum, landslagi og staðháttum. Gæta skal að hagkvæmni varðandi samgöngur og veitur og byggð skal ekki ganga
að óþörfu á svæði sem henta vel til ræktunar eða eru verðmæt vegna náttúruverndar.
2.2.2

Aðalskipulag Rangárþings ytra 2016-2028

Í Aðalskipulagi Rangárþings ytra, sem er í
staðfestingarferli, er svæðið skilgreint sem
landbúnaðarland.
„Heimilt er, að undangengnu deiliskipulagi
eða grenndarkynningu, að veita leyfi fyrir
byggingu stakra mannvirkja án þess að skilgreina sérstaklega breytta landnotkun í
aðalskipulagi. Sækja skal um framkvæmdaleyfi þar sem það á við“.
2.3
2.3.1

Aðrar forsendur
Fornminjar
Mynd 1. Aðalskipulag Rangárþings ytra 2016-2028. Lóðin er innan

Aðalskráning fornminja hefur farið fram í rauða hringsins.
sveitarfélaginu, unnið af Fornleifastofnun
Íslands. Engar þekktar minjar eru fyrirhuguðu framkvæmdarsvæði. Finnist áður ókunnar minjar ber að
tilkynna fundinn til Minjastofnunar svo fljótt sem auðið er skv. 24. gr. laga um menningarminjar nr.
80/2012. Óheimilt er að hrófla við minjum án heimildar Minjastofnunar.
2.3.2

Vistgerðir

Unnið hefur verið vistgerðarkort af landinu af Náttúrufræðistofnun Íslands. Kort er unnið á grunni
gervitunglagagna, í grófari mælikvarða en deiliskipulagið en gögnin gefa engu að síður góða
vísbendingu um náttúrufar svæðisins. Skv. kortlagningu eru aðallega mólendis- og graslendisvistgerðir
á svæðinu, L 9.6, Língresis- og vingulsvist og L 10.9 víðimóavist.
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3 UMHVERFISÁHRIF
Skipulagið fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 þar sem ekki er mörkuð stefna
er varðar leyfisveitingar sem tilgreindar eru í lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000.
Svæðið sem deiliskipulagið tekur til er í aðalskipulagi skilgreint sem landbúnaðarsvæði og verður nýtt
þannig áfram. Því er ekki talin þörf á að meta umhverfisáhrif af deiliskipulagstillögunni.
Stefna deiliskipulagsins fellur vel að skilmálum í aðalskipulagi og landsskipulagsstefnu. Áhrif af uppbyggingunni eru talin hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Miðlunartankur er nú þegar til staðar og öruggari
rekstur hitaveitu styður við öflugra samfélag.

4 DEILISKIPULAG - SKIPULAGSSKILMÁLAR
Í skipulagsreglugerð nr. 90/2013, gr. 5.1.2 segir að deiliskipulag skuli gera fyrir einstök svæði eða reiti
þar sem framkvæmdir eru fyrirhugaðar og skuli jafnan miða við að það taki til svæða sem mynda heildstæða einingu.
Innan lóðar verður áfram gert ráð fyrir miðlunartanki og að byggja um 33 m² dæluhús til að hýsa
„booster“dælu sem nú er í kjallara miðlunartanksins.
Megintilgangur framkvæmdar er að auka þrýsting á núverandi hitaveitukerfi. Einnig er núverandi
aðstaða við dælu í kjallara tanks ekki ásættanlegt út frá öryggismálum til að sinna þar viðhaldi og viðgerðum.
4.1

Lóð og byggingar

Afmörkuð er 1500 m2 lóð sem kallast Marteinstunga
tankur 1. Innan lóðar er miðlunartankur hitaveitu.
Heimilt er að byggja allt að 35 m² hús, ætlað sem
dæluhús. Hús verður að mestu niðurgrafið. Heimilt er
að byggja út í lóðamörk, enda engar aðliggjandi lóðir
eða fyrirhuguð uppbygging.
4.2

Aðkoma / Bílastæði
Mynd 2. Mögulegt skipulag lóðar.

Aðkoma er af Suðurlandsvegi (nr. 1), um Landveg (nr.
26) og þaðan um núverandi vegslóða að lóð. Um einkaveg er að ræða og umferð að lóð verður mjög
takmörkuð, eingöngu til eftirlits og viðhalds mannvirkja. Vegslóði er og verður eingöngu malborin.
Verði þörf á, er hægt að hafa læsta aðkomu af Landvegi í samráði við landeiganda.
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4.3

Veitur / Frárennsli

Byggingar tengjast veitukerfi rafmagns.
Ekki er gert ráð fyrir neysluvatns- eða frárennslislögnum.
4.4

Sorp

Ekki verður gert ráð fyrir sorpílátum, starfsmenn taka með sér það sem til fellur af sorpi vegna viðhalds
og eftirlits og verður því fargað á viðeigndi móttökustöðvum.

Mynd 3. Horft frá Landvegi eftir núverandi aðkomuvegi að miðlunartanki.
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5 SKIPULAGSFERLI – KYNNING OG SAMRÁÐ
5.1

Hönnun og uppdrættir

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem mæliblöð, hæðarblöð, skilmálar þessir, byggingarreglugerð og aðrar reglugerðir segja til um. Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar í aðalatriðum og
fyrirkomulag mannvirkja á lóðinni.
5.2

Mæliblöð

Mæliblöð sýna lóðamörk, stærð lóðar, byggingarreit, innkeyrslu inn á lóð og kvaðir ef einhverjar eru.
5.3

Regnvatn

Bent er á þann kost að veita vatni af þökum og plönum 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.
5.4

Frágangur lóða og umgengni

Þess skal gætt að spilla ekki eða raska landi að óþörfu. Lóðarhafi skal halda landi snyrtilegu svo engin
hætta stafi af búnaði eða munum innan þess 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.
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