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Uppdráttur þessi sem hefur fengið meðferð skv. 41. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010 var samþykktur í sveitarstjórn Flóahrepps

þann  ________________

_________________________________________

_________________________________________

Auglýsing um samþykkt deiliskipulagsins birtist í B-deild
Stjórnartíðinda

þann _______________

Deiliskipulagstillagan var auglýst

frá ____________ til ____________

YFIRLITSMYND AÐALSKIPULAGS

SKÝRINGAR

Mörk skipulagssvæðis

Útlína lóða/jarða

Byggingareitur

Heiti hnitpunkts

Vegur

Helgunarsvæði Vegagerðar

Mön

Rotþró

HNITASKRÁ

HNITAKERFI: ISN93

Nafn        Austur         Norður

TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI FYRIR MIKLHOLTSHELLI Í FLÓAHREPPI

Forsendur:
Deiliskipulagstillaga þessi tekur til hluta lands jarðarinnar Miklholtshellir,
landnr. 166267, í Flóahreppi.  Staðsetning skipulagssvæðisins er vestan
Ölvisholtsvegar og nokkuð sunnan bæjarhlaðsins.  Til stendur að byggja
þar nýtt alifuglahús.  Byggingareitur fyrir hið nýja hús afmarkast
samkvæmt hnitpunktum á uppdrætti.

Aðkoma:
Aðkoma að skipulagssvæðinu er frá Hringvegi nr. 1 um Ölvisholtsveg nr.
303.  Lagður verður vegur frá Ölvisholtsvegi í vestur inn á
skipulagssvæðið.  Sá vegur mun einnig nýtast sem vegtenging fyrir
frístundabyggð norðvestan svæðisins.

Aðstæður:

Á jörðinni Miklholtshelli hefur verið rekið alifuglabú um árabil.  Þar er nú
stæði fyrir 22.500 fugla sem eru hýstir í tveimur byggingum.  Önnur þeirra
stendur austast á bæjarhlaðinu, nokkuð norðan skipulagssvæðisins.  Hin
byggingin var reist árið 2015 og stendur austur af núverandi
skipulagssvæði, á lóðinni Miklholtshelli 2.  Skipulagssvæðið sem hér um
ræðir er staðsett í slakka vestan Ölvisholtsvegar.  Landinu hallar til
suðvesturs og er allt  ræktað land, nýtt sem tún.  Engin mannvirki eru fyrir
á skipulagssvæðinu.  Þar er fyrirhuguð bygging alifuglahúss fyrir allt að
17.400 fugla.  Heildarfjöldi stæða fyrir alifugla á búinu yrði þá 39.900.

Stefna aðalskipulags:
Samkvæmt aðalskipulagi fyrrum Hraungerðishrepps 2003-2015 er
skipulagssvæðið á skilgreindu landbúnaðarsvæði.  Þar segir að á
landbúnaðarsvæðum skuli fyrst og fremst gera ráð fyrir byggingum og
starfsemi sem tengist búrekstri á jörðinni.  Framkvæmdir á
skipulagssvæðinu skulu samræmast aðalskipulagi. Alifuglabúið að
Miklholtshelli er eina alifuglabúið sem nú er starfrækt í fyrrum
Hraungerðishreppi.  Unnið er að nýju aðalskipulagi fyrir sameinaðan
Flóahrepp og er skilgreining þess lands sem skipulagssvæðið nær yfir sú
sama í því og í gildandi skipulagi.

Niðurstöður umsagnaraðila:

Samkvæmt umsögn Minjastofnunar Íslands (dags. 3. júní 2016), vegna
lýsingar deiliskipulagsáætlunar fyrir Miklholtshelli, var unnin
fornleifaskráning fyrir jörðina árið 2010.  Einnig fór minjavörður Suðurlands
á vettvang 31. maí 2016.  Engar fornminjar fundust á svæðinu.
Minjavörður gerir ekki athugasemd við skipulagið.
Umsagnir bárust einnig frá Skipulagsstofnun og Heilbrigðiseftirliti
Suðurlands.  Þær voru án athugasemda.
Ein athugasemd barst frá eiganda sumarhúsalóðar í nágrenni
skipulagssvæðisins.

Byggingaskilmálar:
Byggingarreitur (B1):  Innan byggingarreits sem er 9900m² að stærð,
verður byggt allt að 1800m² alifuglahús.  Hámarks mænishæð er 8m frá
gólfplötu.
Þakhalli byggingar má vera allt að 45°.  Byggingin á skipulagssvæðinu
skal byggð samkvæmt byggingarreglugerð og standast ákvæði hennar.
Norður af alifuglahúsinu verður byggð allt að 400m³ hauggeymsla sem
rúma mun a.m.k. 6 mánaða birgðir af fuglaskít.  Hún verður steinsteypt, að
hálfu niðurgrafin og yfirbyggð.
Byggingarreitur er í um 50m fjarlægð frá Ölvisholtsvegi og afmarkast
samkvæmt hnitpunktum á uppdrætti.

Umhverfisáhrif
Náttúrufarsleg áhrif tillögunnar eru fremur neikvæð þar sem um er að
ræða áður óbyggt svæði en þó raskað þar sem um ræktað land er að
ræða.  Til að milda ásýnd að byggingum svæðisins og bæta úr því jarð-og
gróðurraski sem framkvæmdirnar valda verður raskað svæði sett gróðri
sem hæfir umhverfinu.
Suður af langhlið hússins sem liggur nær Hringveginum verður byggð upp
mön úr því efni sem til fellur við framkvæmdirnar og dregið þar með úr
sjónmengun, sem stafar af framkvæmdunum, til suðurs.
Til að lágmarka lyktarmengun, sem hlýst af dreifingu skíts á túnin, verður
honum dreift vor og haust eða hámark tvisvar á ári.  Við dreifingu skíts er
þess gætt að valda sem minnstum óþægindum og tekið mið af veðri og
vindáttum hverju sinni.  Góð reynsla er af notkun þessa áburðar við
ræktun túna og akra og er eftirspurn nágranna mikil.  Aukning fuglaskíts
við fyrirhugaða stækkun verður um 500 tonn á ári.  Þar sem um er að
ræða alifuglahús með frjálsum hænum og gólfhita verður skíturinn þurrari
og léttari.
Hagræn og félagsleg áhrif tillögunnar eru fremur jákvæð þar sem stuðlað
er að uppbyggingu í sveitarfélaginu og eflingu atvinnulífs.

Samkvæmt 6. gr. reglugerðar nr. 520/2015, um eldishús alifugla, loðdýra
og svína, er óheimilt að hafa alifuglabú eins og hér um ræðir nær
mannabústöðum, útivistarsvæðum eða vinnustöðum annarra en sjálfs
búsins en sem nemur 50m.  Á uppdrætti má sjá afmörkun 50m fjarlægðar
frá byggingareit skipulagssvæðisins.  Innan þessarar afmörkunar er ekki
um önnur hús að ræða.
Starfsemi búsins verður í samræmi við gildandi reglugerðir.
Fyrirhugaðar framkvæmdir að Miklholtshelli og stækkun alifuglabúsins
fellur undir ákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, lið 1.10
í 1. viðauka, flokk B.

Veitur:
Byggingin á skipulagssvæðinu mun tengjast inn á rafveitukerfi RARIK.
Kalt vatn kemur frá Vatnsveitu Flóahrepps.  Heitt vatn kemur frá Hitaveitu
Hraungerðishrepps.  Fráveituvirki verður staðsett sunnarlega í
byggingarreit.  Ganga skal frá fráveitu samkvæmt leiðbeiningum frá
Umhverfisstofnun.

Þjónusta:

Þjónusta slökkviliðs er frá Brunavörnum Árnessýslu á Selfossi, sem er í
um 13km fjarlægð. Sorphirða er í samræmi við reglugerð sveitarfélagsins.
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