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Samantekt úr umhverfisskýrslu
Forsendur áætlunarinnar eru gerð nýs hesthúsahverfis norðan Suðurstrandarvegar  og tenging þess við 
núverandi byggð s.s. núverandi hesthúsahverfi. Gert verður deiliskipulag af hesthúsabyggðinni  í samræmi 
við skipulags- og byggingarlög. Svæðið sem ætlað er undir hesthúsabyggð er óbyggt. Svæðið er fremur 
flatlent hraunasvæði og einkennist gróðurfar af því. Stutt er frá svæðinu að núverandi hesthúsahverfi. 
Tengivegur  að núverandi hesthúsum og þéttbýli Grindavíkur liggur yfir sambærilegt hraunsvæði. Ef ekki 
verður af þessari breytingu á aðalskipulagi verður svæðið áfram óbyggt en gera má ráð fyrir því að á 
næstu árum skapist þörf fyrir notkun á svæðum næst þéttbýli Grindavíkur undir ýmsa starfsemi. 
Eldhraun njóta sérstakrar verndar samkvæmt lögum um náttúruvernd og skal eins og kostur er forðast að 
raska þeim. Þetta á við um stóran hluta lands í lögsögu Grindavíkur.  Því er mikilvægt að allar framkvæmdir 
við gerð hesthúsahverfisins miði að því að halda raski í lágmarki og að tengivegur sé felldur vel að landi.
Svæðið er vaxið mosa og graslendi. Áhrifin eru óafturkræf þar sem gera má ráð fyrir að aðstæður á 
svæðinu breytist varanlega með jarðraski og uppbyggingu hesthúsahverfis. Áhrifin taka ekki til umfangs-
mikils svæðis, aðallega þó hesthúsahverfið  merkt HE, þar sem svæði undir beitiland og trjárækt er 
gróðursnautt. Í heildina eru áhrif á gróður talin óveruleg.
Áhrif af áætluninni á jarðmyndanir felast í raski á hrauni sem nýtur sérstakrar verndar. Lögð er rík áhersla á 
að tekið verði fyllsta tillit til staðhátta, svo sem hraunjaðarsins við beitilandið sem er gróðursnautt svæði, 
sem lagt er til að verði grætt upp til beitar, og að hellubrot á svæðinu verði nýtt til hleðslu og í stígagerð. 
Áhrifin eru varanleg og óafturkræf en taka ekki til umfangsmikils svæðis. Áhrif á landslag og jarðmyndanir 
eru talin talsvert neikvæð. 
Framkvæmdum eins og uppbyggingu þessa svæðis fylgir alltaf einhver hætta á mengun. Þau áhrif eru 
tímabundin. Sú landnotkun sem áætluð er á svæðinu mun jafnframt ekki stofna vatnsgæðum í hættu. 
Svæðið sem áætlunin tekur til er ekki viðkvæmt m.t.t grunnvatns. Áhrif á grunnvatn eru því talin óveruleg. 
Stutt fjarlægð og þ.a.l. lítill tilkostnaður vegna vegtengingar,  lagnaleiða og þjónustu vegur þungt við val 
heimamanna á staðsetningu við Dagmálaholt. Aðrar staðsetningar hesthúsasvæðisins voru skoðaðar en 
höfðu í för með sér lengri leiðir og verri tengsl núverandi hesthúsahverfis og þess nýja, sem einnig hefur 
félagsleg áhrif á íbúa. Kom þar helst til álita svæði nokkru norðar, við Grenhól. Með stuttum vegalengdum 
verður mengun af völdum umferðar takmörkuð og tengingar hagkvæmari en annarra valkosta sem 
skoðaðir voru. Áhrif á gróður og á grunnvatn hefðu orðið sambærileg skv. valkosti við Grenhól, þ.e. 
óveruleg í báðum tilvikum, en áhrif á jarðmyndanir og landslag hefðu orðið minni þar sem minna rask hefði 
orðið á hrauni og gróðri.
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Aðalskipulagi  Grindavíkur 2000 - 2020, bæði þéttbýlis- og dreifbýlisuppdrætti,  er 
breytt á svæði norðan fyrirhugaðs Suðurstrandarvegar,  ofan byggðar Grindavíkur,  
vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á hesthúsahverfi bæjarins. Samhliða breytast 
tengingar við Suðurstrandarveg.  Aðalskipulagsbreytingin  nær til svæðis sem er á 
mörkum þéttbýlisuppdráttar  og dreifbýlisuppdráttar  og er mörkum þéttbýlisupp-
dráttar því jafnframt breytt þannig að allt hesthúsahverfið  verði innan þéttbýlisupp-
dráttarins.

Núverandi hesthúsahverfi austan nýjustu íbúðahverfa bæjarins er mjög komið til 
ára sinna og er fyrirsjáanlegt að mikil uppbygging og stækkun á núverandi hest-
húsasvæði myndi þrengja að og takmarka fýsilegustu stækkunarmöguleika  íbúða-
byggðar.  Með hliðsjón af sívaxandi vinsældum hestaíþróttarinnar  og auknum 
uppbyggingaráformum  hestamanna hefur nýju hesthúsahverfi verið afmarkað 
svæði við Dagmálaholt norðan núverandi hesthúsahverfis  og norðan fyrirhugaðs 
Suðurstrandarvegar.  Svæðið er nokkuð slétt, jarðvegslítið  hraunsvæði,  og er 
auðvelt til uppbyggingar.  Austan og norðaustan svæðisins er gróðursnautt land 
sem heppilegt er til uppgræðslu beitilands og trjáræktar til skjólmyndunar.  Lögð er 
rík áhersla á að við gerð beitilands og með trjárækt verði tekið fyllsta tillit til stað-
hátta, svo sem hraunjaðarsins og annars landslags. 

Gróf skipting svæðisins: 
hesthúsahverfi um 12 ha, trjárækt um 20 ha og beitiland um 33 ha.
Núverandi hesthúsahverfi er ekki breytt á aðalskipulagi  en reiknað er með að það 
muni brátt víkja og falli niður við næstu endurskoðun aðalskipulags,  sem nú er í 
vinnslu. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á aðalskipulagi  Grindavíkur,  þéttbýlisuppdrætti:

1. Þéttbýlisuppdrátturinn  er stækkaður til austurs.

2. Hluta af óbyggðu svæði suðvestan, vestan og norðvestan við rætur Húsafells er 
    breytt í opið svæði til sérstakra nota og það skilgreint sem hesthúsasvæði,  trjá-
    ræktarsvæði  og beitiland.

3. Vegtenging  milli fyrirhugaðs Suðurstrandarvegar  og Austurvegar er færð til 
    austurs. Um hringtorg við hlið undirganga er gerð tenging milli núverandi hest-
    húsahverfis og nýja hesthúsahverfisins.  Jafnframt er vegurinn færður austur fyrir
    gámalosunar-  og geymslusvæði  bæjarins merkt I2.

4. Reiðleiðir og gönguleiðir  eru skilgreindar nánar út frá nýju hesthúsahverfi, að 
    mestu eftir nú þegar gerðum slóðum.

5. Umhverfismat er gert vegna aðalskipulagsbreytingarinnar  sbr. umhverfisskýrslu
    sem fylgir aðalskipulagsbreytingu  þessari og samantekt úr henni hér á eftir.

Breytingin er háð lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana, sjá meðfylgjandi 
umhverfisskýrslu  sem er hluti þessarar aðalskipulagsbreytingar:  
„Aðalskipulag 2000 - 2020, Grindavík, aðalskipulagsbreyting  vegna 
hesthúsahverfis við Dagmálaholt. Umhverfisskýrsla nóvember 2009.“ 
Umhverfisskýrslan er unnin af Vinnustofunni  Þverá, í samráði við Eflu og 
Tæknideild Grindavíkur.
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Staðsetning svæðis

Samhliða aðalskipulagsbreytingu  þessari er gert 
deiliskipulag af nýju hesthúsahverfi við 
Dagmálaholt og er það auglýst með 
aðalskipulagsbreytingu  þessari.

Jafnframt er gerð deiliskipulagsbreyting  á 
núverandi hesthúsahverfi og er það einnig auglýst 
með aðalskipulagsbreytingu  þessari.

Aðalskipulagsbreyting  þessi sem auglýst hefur verið 
skv.  18. grein skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997 var samþykkt í bæjarstjórn þann               

Aðalskipulagsbreyting  þessi var afgreidd af 
Skipulagsstofnun til staðfestingar umhverfisráðherra  
þann    

Aðalskipulagsbreyting  þessi var staðfest af 
umhverfisráðherra  skv.  19. grein skipulags- og 
byggingarlaga nr. 73/1997 þann                                         
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