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Málsetning á byggingarreit
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Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi vegna
Hvítárskóga 12

Breyting á skipulags- og byggingarskilmálum
(hluti af skilmálum, - þar sem breyting á við)

Breytingin felur í sér breytingu á byggingarreit
ásamt breytingu á byggingarskilmálum er varðar
leyfilega hámarksstærð frístundahúss og
geymsluhúss. Mænis og vegghæðir breytast
ekki.

Fyrir breytingu:
Liður 3.2
Rauðir, grænir og bláir byggingarreitir eru sýndir á
skipulagsuppdrætti. Byggingarreitir eru hnitfestir og
sýndir á skipulagsuppdrætti. Hnitin styðjast við
landshnitakerfi Ísnet 93. Stærð byggingarreita er
15x15m eða 225m². Aðeins er heimilt að reisa eitt
frístundahús ásamt geymslu/svefnskála/gufubaði
innan byggingarreits. Geymsla/svefnskáli/gufubað
skulu vera samtengd húsi td. með palli, skjólvegg
eða burðarbita. Aðrar sjálfstæðar byggingar s.s.
geymsluskúrar, bílskúrar og svegnhýsi eru ekki
leyfðar.
Liður 3.3
Byggingarskilmálar fyrir rauða, græna og bláa
byggingarreiti eru mismunandi að því leyti að
mænis- og vegghæð er ekki sú sama.
Frístundahús skulu byggð úr timbri og/eða
steinsteypu, og skulu þau ekki vera stærri en
150m² að meðtalinni geymslu/svefnskála/gufubaði.
Geymsluhúsið/svefnskálinn/gufubaðið skal ekki
vera stærra en 20m².
Byggingarskilmálar fyrir bláa byggingarreiti:
Mænishæð skal ekki fara yfir 5,7m og vegghæð
ekki yfir 4,1m. Mænishæð
geymslu/svefnskála/gufubaðs skal þó ekki fara yfir
5,2m og vegghæð þess ekki yfir 2,8m.

Eftir breytingu vegna Hvítárskóga 12:
Liður 3.2
Byggingarreitir eru hnitfestir og sýndir á
skipulagsuppdrætti. Hnitin styðjast við landshnitakerfi
Ísnet 93. Stærð byggingarreits er 266m². Aðeins er
heimilt að reisa eitt frístundahús ásamt
geymslu/svefnskála/gufubaði innan byggingarreits.
Aðrar sjálfstæðar byggingar s.s. geymsluskúrar,
bílskúrar og svegnhýsi eru ekki leyfðar.
Liður 3.3
Frístundahús skal byggt úr timbri og/eða steinsteypu,
og skal ekki vera stærri en 240m² að meðtalinni
geymslu/svefnskála/gufubaði.
Geymsluhúsið/svefnskálinn/gufubaðið skal ekki vera
stærra en 30m²
Byggingarskilmálar fyrir bláa byggingarreiti:
Mænishæð skal ekki fara yfir 5,7m og vegghæð ekki
yfir 4,1m. Mænishæð geymslu/svefnskála/gufubaðs
skal þó ekki fara yfir 5,2m og vegghæð þess ekki yfir
2,8m.
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