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TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI

HNITASKRÁ

Heiti:        Austur                      Norður

1 x=325497,150 y=372259,617

2 x=325489,285 y=372377,498

3 x=325610,377 y=372751,429

4 x=325492,773 y=373103,328

5 x=325985,780 y=373359,391

6 x=326112,869 y=373417,403

7 x=326533,637 y=373370,053

8 x=326585,642 y=373328,814

9 x=326554,113 y=373242,681

10 x=326819,233 y=373143,559

Net reiknað í hnitakerfi Íslands

HLUTI ÚR GILDANDI AÐALSKIPULAGI GRINDARVÍKUR 2010 - 2030

DEILISKIPULAGSUPPDRÁTTUR - MKV. 1:5000 @A1              0      50   100           200m

SÉRUPPDRÁTTUR - MKV. 1:2000 @A1                 0        25      50                100m

ÞETTA DEILILSKIPULAG SEM AUGLÝST HEFUR VERIÐ FRÁ

                             TIL

SKV. 1. MGR. 41. GR. SKIPULAGS- OG BYGGINGARLAGA NR. 123/2010 VAR SAMÞYKKT:

HJÁ

ÞANN

F.H.

SKIPULAGSSTOFNUN HEFUR FENGIÐ ÞESSI GÖGN TIL YFIRFERÐAR Í SAMRÆMI VIÐ LÖG NR. 123/2010

DEILISSKIPULAG ÞETTA ÖÐLAST GILDI MEÐ AUGLÝSINGU Í B- DEILD STJÓRNARTÍÐINDA

ÞANN

BÆJARSTJÓRI GRINDAVÍKUR LÝSIR ÞVÍ YFIR AÐ BÆTT VERÐI SANNANLEGT TJÓN ER EINSTAKIR AÐILAR

VERÐA FYRIR VIÐ BREYTINGUNA.

ÞETTA DEILILSKIPULAG VAR SAMÞYKKT Í SKIPULAGS- OG UMHVERFISNEFND GRINDAVÍKUR

ÞANN

Eftirfarandi skilmálar eru hluti af greinargerð og

umhverfisskýrslu sem fylgir með deiliskipulagstillögunni.

4 Skilmálar

4.1 Byggðamynstur og byggingar

Hönnun mannvirkja og uppdrættir

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leiti en því sem mæli- og hæðarblöð, skilmálar þessir, byggingarreglugerð nr.

112/2012 og aðrar reglugerðir segja til um. Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar í megindráttum og

hæðartölur á landi við mannvirki, bílastæði, skjólveggi og girðingar og annað sem skiptir máli fyrir útlit og

fyrirkomulag mannvirkja á lóðinni, sbr. byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Við hönnun mannvirkja skal gæta þess að þau falli sem best að svipmóti lands samkvæmt 69. gr.

náttúruverndarlaga nr. 60/2013. Mannvirki skulu staðsett þannig að röskun á hrauni og öðru landslagi sem er

áður óraskað verði eins takmörkuð og kostur er. Mannvirki skulu vera í svipuðum litum og eru ráðandi á

staðnum.

Vegna aðstæðna á svæðinu er sérstaklega litið á gr. 5.3.2.18 Náttúruvá í Skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Í

samráði við Siglingasvið Vegagerðarinnar um ákvörðun um lægstu gólfhæð mannvirkja, verða lægstu

botnkótar nýrra kera 3,65 (miðað við 0,0 = meðal stórstraums fjara, hæsta sjávargildi sem hefur mælst í

Grindavík er 4,65, samkvæmt mælingur M&T ehf).

Mæliblöð og hæðarblöð

Mæliblöð sýna stærðir lóða, lóðamörk, byggingarreiti mannvirkja, fjölda bílastæða á lóð, kvaðir ef einhverjar

eru og fleira. Allir meginhlutar mannvirkja skulu standa innan byggingarreita, eins og hann er sýndur á

mæliblaði fyrir lóðina.

4.2 Byggingarreitir

Reitur 1 - áfangi 1 (2,49 ha)

Á reitnum eru nú þegar áframeldisker og fóðurstöð ásamt vatnsmiðlun. Heimilt er að byggja nýja fóðurstöð 150

m2 að hámarki, hæð að hámarki 7,5 m miðað við neðsta gólfkóta og breyta vatnsmiðlun á áframeldissvæðinu

með því að steypa miðlægar rennur ásamt nýs aðrennslis í stað núverandi vatnsmiðlunartanks. Einnig verður

heimilt að fjölga eldiskerum á reitnum og byggja nýja spennistöð.

Reitur 2 - áfangi 2 (3,65 ha)

Á reitnum er heimilt að byggja 12 fiskeldisker, hvert um sig 2.000 rúmmetrar og annan tengdan búnað og

aðstöðuhús með möguleika á að fjölga kerum. Stærstur hluti mannvirkja skal vera lágreistur. Kerin munu

standa neðar en núverandi ker á reit 1 þannig að hægt verður að veita vatni á milli eldissvæða. Hæð kera

miðað við land í kring sé að hámarki 3 metrar. Gert er ráð fyrir að lægsti botnkóti keranna verði 3,65 og hæsti

kóti keranna verði 8,15.

Reitur 3 - áfangi 3 (1,27 ha)

Millistöð er innan reitsins en einnig er heimilt að byggja 8 ný fiskeldisker á reitnum, hvert um sig 2.000

rúmmetrar og annan tengdan búnað. Stærstur hluti mannvirkja skal vera lágreistur en kerin eru 4,5 metrar að

hæð frá lægsta kóta og verða niðurgrafin, svipað og í áfanga 2.

Kerin verða staðsett á grasbala (raskað svæði) á milli vegarins fyrir neðan Millistöð og fjörukambs. Þarna liggja

skurðir og frárennslisrör í dag. Svæðið er á náttúruminjaskrá og því verður að vanda vel til verka á

framkvæmda tíma og ekki raska því svæði sem hefur ekki áður verið raskað og ekki fara með vinnuvélar

neðan við fjörukambinn. Frágangur við kambinn skal vera með snyrtilegu móti og tóft sem er við fjörukambinn

skal ekki raskað. Kerin eru nær sjó (fjörunni) en heimilt er skv. gr. 5.3.2.14 í skipulagsreglugerð, og undanþága

fyrir fyrirhugaðri staðsetningu liggur fyrir frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Kerin eru fjær sjó en 50 metrar

ef miðað er við 0 í hæðarkerfi Grindavíkur en þarna er töluverður munur á flóði og fjöru. Núverandi akstursleið

fer í gegnum byggingarreitinn, sjá á uppdrætti, en veginum er gefin leiðbeinandi ný lega ofar í landinu.

Reitur 4 (3.633 m²)

Reiturinn er innan lóðar Hafrannsóknarstofnunnar (1,37 ha) og þar stendur rannsóknarstöð

Hafrannsóknarstofnunnar. Þar er gert ráð fyrir viðbyggingu og nýju húsi. Heimilt verði að stækka núverandi hús

um allt að 300 fermetra og byggja nýtt hús allt að 700 fermetra. Mænishæð verði að hámarki 6,2 metrar. Útlit

og form sé í samræmi við núverandi byggingar.

Reitur 4b (1.200 m²)

Reiturinn er innan lóðar Hafrannsóknarstofnunnar og þar eru 8 ker og tengd mannvirki sem kallast Hreiður.

Reitur 5 (9.452 m²)

Á reitnum er Seiðastöð. Þar er leyfilegt að stækka núverandi húsnæði þannig að það verði allt að 2.200

fermetrar auk vatnshúss sem er 45 fermetrar. Hámarks vegghæð verður 4,8 metrar og hámarks mænishæð

8,0 metrar. Gólfkóti á jarðhæð er 11 og 15,8 á efri hæð.

4.3 Nýtingarhlutfall (landnýting á byggingarreit)

Nýtingarhlutfall er eftirfarandi eftir reitum:

Reitur 1: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1.

Reitur 2: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1.

Reitur 3: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1.

Reitur 4: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1.

Reitur 4b: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1.

Reitur 5: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1.

4.4 Landmótun, efnistaka og efnislosun

Frágangur lóða

Almennt skal frágangur lóðar vera í samræmi við byggingarreglugerð nr. 112/2012. Lóðarhafi sér sjálfur um

framkvæmdir á sinni lóð og ber ábyrgð á að þær séu í samræmi við reglugerðir og lög.

Frágangur við borholur skal vera góður og þannig úr garði gerður að enginn hætta geti skapast. Malarplön slétt

kringum svæðin, holuendi snyrtur og frágenginn með öruggum hætti.

Íslandsbleikja hefur gert athugun og telja ekki þörf á grjótvörn sem hluta af frágangi áfanga 3 við ströndina.

Það er enginn ágangur sjávar á þessum stað þar sem Stekkjarnef tekur að sér hlutverk sjóvarnar. Gert er ráð

fyrir göngustíg á milli kerja og strandlengjunnar. Fjörukambinum og svæðinu neðan hans verður ekki raskað.

Ekki er heimilt að moka eða ryðja jarðvegi út fyrir lóðamörk. Ekki skal raska meira landi í hverjum

byggingaráfanga en fyrirhugað er að nýta í viðkomandi áfanga undir byggingar og athafnasvæði. Leggja skal

áherslu á góða ásýnd lóða.

Efnistaka

Efnistaka verður að mestu leiti á lóðinni en skal vera í samræmi við 47. gr. laga um náttúruvernd nr. 44/1999.

4.5 Landnotkun

Það er aðeins gert ráð fyrir fiskeldi innan svæðisins samkvæmt aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030 og er

starfsemi Íslandsbleikju og Hafrannsóknarstofnunnar á svæðinu í samræmi við þau ákvæði.

4.6 Samgöngur

Gönguleiðir

Göngu- og hjólaleið er skilgreind í aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030 í gegnum svæðið. Gert er ráð fyrir

leiðbeinandi staðsetningu stígsins inn á deiliskipulagsuppdráttinn. Samráð skal hafa við fulltrúa

Grindavíkurbæjar, lóðarhafa og aðra aðila sem eiga hagsmuna að gæta.

Akvegir og aðkoma

Aðkoma að nýjum byggingarreitum verður um núverandi veg að fiskeldiskerum og fóðurstöð. Heimilt verður að

leggja bráðabirgðaveg að framkvæmdasvæðum.

Bílastæði

Fjöldi bílastæða innan lóðar skal miðast við skilyrði í byggingarreglugerð nr. 112/2012 og skulu bílastæði anna

þeirri starfsemi sem verður á lóðinni á mestu annatímum.

Samgöngur á sjó

Við framkvæmdir verður þess gætt að ekkert sé byggt sem skyggt geti á leiðarmerki frá sjó og að þess sé gætt

að ekki séu sett upp ljós eða önnur merki sem villt geta um fyrir sjófarendum.

4.7 Verndarákvæði

Eins og áður hefur komið fram þá nær deiliskipulagið til svæða á náttúruminjaskrá. Svæðið þar sem kerin eru

staðsett er þegar raskað eins og fyrr segir og það má betur sjá á myndum í umhvefisskýrslunni.

Í „Menningarminjar í Grindavíkurkaupstað. Svæðisskráning“ (2001) frá Fornleifastofnun Íslands er gerð grein

fyrir skráningu innan jarðarinnar á Stað sem er hliðin á lóð Íslandsbleikju. Á athafnasvæði Íslandsbleikju er

skráð heimild um stekk Staðarprests. Minjastofnun Íslands hefur bent á tóft austan við reit 3. Æskilegt er að

merkja tóftina áður en framkvæmdir hefjast og tryggja þannig að minjunum verði ekki raskað í

framkvæmdunum. Komi fleiri fornleifar í ljós síðar í skipulagsferlinu eða þegar framkvæmdir hefjast mun

Minjastofnun Íslands verða gert viðvart um leið samkvæmt lögum um menningaminjar nr. 80/2012 2. mgr. 24.

gr.

4.8 Takmarkanir/sérstakir skilmálar

Frárennsli

Gert er ráð fyrir að frárennsli frá fiskeldinu verði veitt út í sjó eins og það er í dag. Leyfilegt er að leggja lagnir

fyrir affallsvatn og/eða jarðsjó út í sjó samkvæmt reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp og ákvæðum í

starfsleyfi viðkomandi fyrirtækis. Endurbætur voru gerðar á frárennsli árið 2013 með samþykki

Heilbrigðisstofnunnar Suðurnesja (HES) eftir jákvæða umsögn frá Umhverfisstofnun.

Skolp skal leitt í rotþró eða tengt frárennsliskerfi Grindavíkurbæjar. Staðsetning og frágangur rotþróa skal vera

samkvæmt gildandi reglugerðum og í samráði við Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja.

Borholur

Heimilt er að bora eftir jarðsjó og/eða ferskvatni innan lóðar samkvæmt 14. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir

og nýtingu á auðlindum í jörðu. Samkvæmt 2. kafla 1. viðauka laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum

þarf lóðarhafi að tilkynna framkvæmd til Skipulagsstofnun ef gert er ráð fyrir að vinna að minnsta kosti 100

lítrum/sekúndu. En í matskyldu fyrirspurn ákvarðaði Skipulagsstofnun að áformuð stækkun hafi líklega ekki í

för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því ekki háð mati á umhverfisáhrifum framkvæmda. Ætli

lóðarhafi að dæla upp meira en 500 lítrum/sekúndu skal hann standa fyrir vöktun á áhrifum dælingarinnar og

grunnvatnsyfirborð með það að markmiði að lágmarka áhrif hennar á flæði grunnvatns til sjávar.

Vöktunaráætlun skal gerð í samráði við Grindarvíkurbæ og Orkustofnun.

Lýsing

Lóðarhafa er frjálst að lýsa upp lóð og mannvirki innan sinnar lóðar en ljósmagn skal vera sambærilegt við ný

ker eins og er fyrir. Litið skal til þess að velja lýsingu við hæfi og lágmarka ljósmagn eins og hægt er.

4.9 Áfangaskipting

Fyrirhugað er að halda áfram uppbyggingu og bæta við alls 20 steyptum hringlaga kerum hvert um sig 2.000

rúmmetrar í þremur áföngum (sjá uppdrátt). Í fyrsta áfanga er gert ráð fyrir að byggja nýja fóðurstöð og breyta

vatnsmiðlun á áframeldissvæðinu með því að steypa miðlægar rennur í stað núverandi vatnsmiðlunartanks.

Með því að lækka vatnshæð miðlunartanka er hægt að minnka kostnað við dælingu. Í öðrum áfanga er svo

gert ráð fyrir að steypa 12 ker vestan við áframeldiskerin sem fyrir eru á svæðinu. Þessi ker munu standa

lægra en núverandi ker þannig að hægt verður að veita vatni á milli eldissvæða og endurnýta þannig hluta af

eldisvatninu án þess að kosta miklu til við dælingu. Þriðji áfangi gerir svo ráð fyrir 8 kerum neðan við svokallað

Hreiður og millistöð. Sú staðsetning gerir endurnýtingu mögulega frá þessum eldiseiningum og einnig frá

seiðastöð. Markmiðið er að nýta vatnið í stöðinni sem allra best (bæði varma og magn) en það dregur úr

kostnaði við dælingu og hefur þannig töluverða hagræðingu í för með sér.

TILLAGA AÐ BREYTINGU Á

AÐALSKIPULAGI GRINDARVÍKUR 2010-2030

SEM ER AUGLÝST SAMHLIÐA

DEILISKIPULAGS TILLÖGUNNI
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