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1 INNGANGUR

1 INNGANGUR
1.1

Almennt

Sveitarfélagið Mýrdalshreppur hefur hug á því að styrkja útvistarsvæðið sitt sem liggur við Austurveg
og Suðurvíkurveg. Í gildandi aðalskipulagi er svæðis skilgreint sem opið svæði til sérstaka nota. Innan
svæðisins er að finna gamla vatnsvirkjun og er áætlað að endurvekja hana.

MYND 1. Úrklippa úr þéttbýlisuppdrætti aðalskipulagsins.

1.2

Skipulagslýsing

Hér er sett fram skipulagslýsing vegna gerð nýs deiliskipulags fyrir útvistarsvæði, á Syngjanda.
Skipulagslýsingin er unnin í samræmi við gr. 5.2. í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 [3].
Tilgangurinn með gerð lýsingarinnar er að tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila að
skipulagsferlinu á fyrstu stigum þess, auka gagnsæi, tryggja betra upplýsingaflæði, skila betri og
markvissari skipulagsvinnu og gefa sveitarstjórnum og þeim sem koma að ferlinu betri yfirsýn allt frá
fyrstu skrefum.
Samkvæmt 1. mgr. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010 skal sveitarstjórn taka saman lýsingu á
skipulagsverkefni. Í lýsingu skal koma fram hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við skipulagsgerðina,
upplýsingar um forsendur, fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli.
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Með skipulagslýsingu þessari er íbúum og öðrum hagsmunaaðilum gefinn kostur á að koma með
ábendingar sem snúa að málefnum deiliskipulagsins og komandi skipulagsvinnu.

2 FORSENDUR
2.1

Viðfangsefni og markmið

Meginmarkmið deiliskipulagsins er að móta ramma utan um framkvæmdir innan svæðisins en
markmiðið er að efla svæðið sem megin útvistarsvæði og áningarstað í Vík. Í deiliskipulaginu verður
farið yfir eftirfarandi, ekki tæmandi listi:
•
•
•
•
•

stígakerfi innan svæðisins og hvernig það tengist nærliggjandi svæðum,
lagnaleiðir frá stöðvarhúsi verða skoðaðar og metið hvort endurnýja þurfi lagnirnar,
metið verður hvort það sé svæðinu til hags að það verði að hluta til jafnað út til að mynda
meira rými til að dvelja á og búa til betri sjónása,
drög verða sett fram fyrir útsýnispall hjá stöðvarhúsi neðan við stíflu,
gerð verður grein fyrir legu ljósleiðara sem liggur um svæðið

MYND 2. Myndir af svæðinu teknar í vettvangsferð í nóvember 2020. Fyrsta myndin er tekin í suður og sýnir ónýta brú yfir
veituskurðinn. Myndin í miðjunni sýnir ástand pípunnar. Seinast myndinn er af göngubrú yfir Víkurá sem áætlað
er að taka og breyta.

2.2

Smávirkjunin

Rafstöð Suður-Víkur stendur skammt sunnan við Norður-Vík og er hluti af langri virkjunarsögu Víkur.
Virkjunin nýtir um 2,8 m fall í Víkurá, virkjað rennsli er um 420 l/s og uppsett afl um 8 kW.
Virkjun var fyrst byggð árið 1913 og var hún endurgerð tvisvar meðan hún var í rekstri til ársins 1959.
Virkjunin sem til stendur að endurgera var endurræst fyrir um 20 árum og nýtt til lýsingar á svæðinu í
nokkur ár þar til bilun varð í vélbúnaði.
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2 FORSENDUR

Víkurá er stífluð með steyptri stíflu og yfirfalli og vatni veitt að yfirbyggðri inntaksþró. Þaðan er vatni
veitt um 20 m langa þrýstipípu að litlu steyptu stöðvarhúsi sem hýsir Kaplan hverfil og rafbúnað
virkjunarinnar. Frá stöðvarhúsi rennur vatnið eftir um 100 m löngum frárennslisskurði aftur til Víkurár
rétt ofan við Hringveginn sem liggur um Vík.

Stöðvarhús

Stífla

MYND 3. Mynd af virkjun og stíflu í Víkurá séð frá Suðurvíkurvegi og horft til vesturs.

Virkjunin hefur ekki verið í rekstri undanfarin ár en áætlað er að gera nauðsynlegar endurbætur á
búnaði til þess að hægt sé að framleiða raforku með henni á ný. Virkjunin verður nýtt sem hluti af
sýningu um sögu smávirkjana á svæðinu og til lýsingar á mannvirkjum og gönguleiðum.
Endurbætur virkjunarinnar fela í sér að grafið verður úr inntakslóni og búnaður inntaks og botnrásar
yfirfarinn og endurnýjaður eftir þörfum. Þá er nauðsynlegt að endurnýja þak yfir inntaksþró og koma
þar fyrir öryggishandriðum. Fallpípa sem var upprunalega úr timbri en endurnýjuð síðar með efni úr
gömlum olíutunnum er ónýt, og þarf að skipta henni út. Leitast verður eftir að hafa fallpípu sem næst
upprunalegu útliti. Stöðvarhús verður mögulega málað og ráðist í nauðsynlegt viðhald. Í stöðvarhúsi
verður bætt við lýsingu svo hægt sé að virða fyrir sér raf- og vélbúnað virkjunar ásamt því að hurðarop
verðu útfært þannig að hægt verði að horfa inn í stöðvarhúsið. Vél- og rafbúnaður virkjunar verður
gerður upp og sem mest af upprunalegum búnaði nýttur. Grafa þarf úr frárennslisskurði virkjunar sem
hefur fyllst af gróðri í tímanna rás. Markmið með endurbótunum er að mynda áhugaverðan
áningarstað en ekki til að hefja raforkusölu.
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2.3

Umhverfi og staðhættir

Svæðið afmarkast af Suðurvíkurvegi, Austurvegi og hækkun í landi norðan við svæðið. Innan svæðisins
rennur Víkurá, má þar finna gamla vatnsvirkjun ásamt stíflu, aðrennslispípum og afrennslisskurði.
Skurðurinn er að mestu uppfullur af gróðri. Innan svæðisins má finna þrjár göngubrýr í misjöfnu
ástandi. Á norðurhluta svæðisins er staðsett uppbyggt útivistarsvæði.

MYND 4. Staðsetning fyrirhugaðs skipulagssvæðis afmarkað gróflega með grænni línu. Tillögur að helstu gönguleiðum eru
sýndar með appelsínugulri punktalínu. Bláar línur sýna helstu sjónása sem unnið verður með nánar í
deiliskipulaginu. Hér er aðeins um tillögur að ræða sem verða nánar útfærðar á næstu stigum.

2.4
2.4.1

Tengsl við aðrar áætlanir
Aðalskipulag

Deiliskipulagssvæðið er skilgreint sem opið svæði til sérstakra nota í greinargerð og á
þéttbýlisuppdrætti aðalskipulags. Ekki eru sérskilmálar fyrir svæðið en almennir skilmálar eru fyrir opin
svæði og þeir sem horfa þarf til við deiliskipulagsgerðina eru:
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3 DEILISKIPULAG

•
•

2.4.2

Almennt er heimiluð mannvirkjagerð á opnum svæðum til sérstakra nota, enda tengist hún
nýtingu svæðisins.
Ef ráðgert er að ráðast í uppbyggingu mannvirkja er nauðsynlegt að vinna deiliskipulag fyrir
svæðið sem skilgreint er sem opið svæði til sérstakra nota eða næsta nágrenni fyrirhugaðra
mannvirkja.
Deiliskipulag

Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir svæðið sem þessi skipulagslýsing nær til. En gildandi
deiliskipulagsáætlanir eru til staðar fyrir reiti í kring eins og sjá má á mynd hér fyrir neðan.

MYND 5. Gildandi deiliskipulaga í kringum áætlað skipulagssvæði.

3 DEILISKIPULAG
Megináhersla deiliskipulagsins er að styrkja útivistarsvæðið sem liggur við Austurveg og Suðurvíkurveg
ásamt því að þar verður endurgerð gömul vatnsvirkjun til notkunar og sögulegs gildis. Gert er ráð fyrir
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uppbyggingu á stígum sem skiptast niður í aðal- og aukastíga og verður þeim lýst í deiliskipulaginu. Brýr
verði stækkaðar og gróður verði staðsetur til að veita sem mest skjól allan ársins hring. Lögð verður
fram útfærsla á vatnsvirkjuninni þannig að hún falli vel að svæðinu og útivistargildi þess án þess að
stækka hana. Leyfilegt verið að byggja útsýnispall til hliðar við stöðvarhús neðan við stíflu
vatnsvirkjunarinnar og koma fyrir lýsingu ofan í ánni og kringum hana.

4 KYNNING, SAMRÁÐ OG SKIPULAGSFERLIÐ
4.1

Kynning og samráð

Skipulagslýsing verður send Skipulagsstofnun og öðrum umsagnaraðilum eftir að hún hefur verið
samþykkt af sveitarstjórn. Umsagnaraðilum og almenningi er gefinn kostur á að leggja fram sjónarmið
og ábendingar sem að gagni gætu komið við gerð skipulagsins. Skipulagslýsing verður til kynningar á
fésbókarsíðu sveitarfélagsins og verður til sýnis á bæjarskrifstofu Mýrdalshrepp að Austurvegi 17, 870
Vík. Lýsingin verður í kynningu í tvær vikur.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skrifstofu sveitarfélagsins eða skrifstofu skipulags- og
byggingarfulltrúa á netfangið bygg@vik.is, fyrir auglýstan tímafrest. Skilgreindir samráðs- og
umsagnaraðilar í ferlinu eru:
•
•
•
•
•
4.2

Skipulagsstofnun
Minjastofnun Íslands
Umhverfisstofnun
Rarik
Katla UNESCO jarðvangur
Drög að skipulagsferli

Eftirfarandi eru drög að skipulagsferlinu og tímasetningum, birt með fyrirvara um breytingar.
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Janúar 2021

Skipulagslýsing lögð fyrir skipulagsnefnd skv. 1 mgr. 40. gr.
Skipulagslaga 123/2010.

Febrúar 2021

Lýsing afgreidd í sveitastjórn.

Febrúar 2021

Skipulagslýsing auglýst og send Skipulagsstofnun og
umsagnaraðilum til umsagnar. Lýsingin verður kynnt almenningi
skv. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Gefinn verður
tveggja vikna frestur til að skila inn athugasemdum.

Mars 2021

Tillaga að nýju deiliskipulagi tekin fyrir í skipulagsnefnd og
sveitarstjórn þar sem fjallað er um fram komnar ábendingar og

4 KYNNING, SAMRÁÐ OG SKIPULAGSFERLIÐ

endanleg tillaga samþykkt til auglýsingar skv. 4. mgr. 40. gr.
skipulagslaga.
Mars/Apríl 2021

Tillaga auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga. Gefinn verður 6 vikna
frestur til þess að skila inn athugasemdum.

Apríl 2021

Tillaga afgreidd í sveitarstjórn að undangenginni umræðu
skipulagsnefndar með breytingum sem athugasemdir kunna að
gefa tilefni til og send Skipulagsstofnun skv. 3 mgr. 41. gr.
skipulagslaga.

Apríl 2021

Samþykkt sveitarstjórnar á nýju deiliskipulagi og auglýst í B – deild
stjórnartíðinda skv. 42 gr. skipulagslaga.
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