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Land nr. 188581

Núv. frístundahús

Land nr. 188580
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Hnitaskrá lóðir A og B

01: X=432407.1299  Y=412602.5879

02: X=432636.9178  Y=412489.7451

03: X=432598.2148  Y=412429.2694

04: X=432359.5929  Y=412519.1838

05: X=432312.9839  Y=412425.6539

06: X=432559.5117  Y=412368.7937

Landhönnun slf

Hermann Ólafsson landslagsarkitekt FÍLA
Austurvegi 42 - 800 Selfoss
s. 482 3300, 896 1809 - landhonnun@landhonnun.is

dags. 19 des. 2016

hnitakerfi ISN 93

mkv. 1:2000 (A3)

kortagrunnur: LM

Land A, B og C

Vatnsleysa, Biskupstungum, Bláskógabyggð

staðsetning rótþróar og 

Skýringar

lóðarmörk og hnitanúmer

byggingareitur, hámark

siturlagna

01

23978m²
stærð lóðar í m²

aðkoma / bílastæði

1
hús-/ lóðarnúmer

R

Greinargerð

Afmörkun svæðis og aðstæður

Deiliskipulagstillaga þessi tekur til

óbyggðra lóða í landi Vatnsleysu í

Bláskógabyggð. lóð A, (landnr.

188580), B (landnr. 188581) ásamt

lóð C sem þegar er byggð

frístundahúsi.

Svæðið liggur skammt sunnan við

bæjarstæðið, undir hlíð sem gengur

norður úr Fellsfjalli. Á svæðinu er

gróið holt í brekkunni en hagalandi á

flötunum undir.

Skipulagsstaða og eignarhald

Landið er í einkaeign. Í aðalskipulagi

Bláskógabyggðar (2004 - 2016) er

landið skilgreint sem

frístundahúsasvæði. Landnotkun skal

vera í samræmi við gildandi

aðalskipulag.

Náttúruminjar

Ekki er um að ræða náttúruminjar á

náttúruminjaskrá á

skipulagssvæðinu.

Fornleifar

Ekki eru sjáanlegar minjar á svæðinu

en fyrir samþykkt skipulags skal leyta

umsagnar Minjastofnunar Íslands

Aðkoma, vegir og lagnir

Aðkomuvegur er frá þjóðvegi 35,

Biskupstungnabraut, og liggur hann

að lóð C á svæðinu. Vegurinn mun

halda sér og þjóna sem aðkomuleið

að lóðunum. Vegurinn liggur innan

lóðarmarka og verður þannig kvöð á

lóðum A og B.

Umhverfisáhrif

Fyrir hendi er frístundahús á lóð C og

munu fleiri hús eðlilega setja sinn

svip á umhverfið. Þau munu

hinsvegar falla vel að landi undir

gróinni hlíð með mænistefnu

samsíða hlíðinni. Búast má við

trjárækt á lóð sem fela munu

byggingar og setja sinn svip á

umhverfið.

Teiknað / samþykkt:

Skipulagsreitur í aðalskipulagi,

mkv. 1:50.000
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Skipulagsskilmálar

Byggingaskilmálar

Heimilt verður að byggja á

hverri lóð eitt frístundahús

og 25m² geymslu eða

gestahús. Mænishæð húsa

má vera allt að 6,5m. frá

gólfkóta. Byggingareitur er

sýndur á uppdrætti, 20m frá

lóðarmörkum, en

staðsetning húsa  ákvarðist í

samráði við byggingafulltrúa.

Nýtingarhlutfall lóðar er að

hámarki 0.03 skv. tilmælum

sveitastjórnar.

Veitur, lagnir og þjónusta

Staðsetning rotþróa er sýnd á

uppdrætti en er ekki bindandi. Mælst

er til samnýtingar á fráveitukerfi sé

því við komið en vegna aðstæðna er

engu að síður veitt heimild fyrir

fráveitukerfi innan hverrar lóðar.

Fyrirkomulag rotþróa,  lagna og

annara veitukerfa skal unnið í

samráði við heilbrigðiseftirlit

suðurlands ásamt viðkomandi

veitum, og vera í samræmi við reglur

og leiðbeiningar sem um slíkar

framkvæmdir gilda. Tryggt aðgengi

skal vera að rotþróm og siturlögnum

til tæmingar og viðhalds. Leyta skal

umsagnar Heilbrigðiseftirlits

Suðurlands fyrir samþykkt skipulags.

- tillaga að deiliskipulagi frístundahúsalóða

Lóðin mun tengjast vatnsveitu

sveitarfélagsins.

Lóðin mun tengjast hitaveitunni

Brúnni, veitu í einkaeigu á

svæðinu.

Lóðin mun tengjast núverandi

raflögn Rarik á svæðin.

Sorphirða sveitarfélagsins er á

Reykholti. Lóðarhafi skal sjá um

að koma sorpi þangað.

Brunavarnir Árnessýslu

þjónusta svæðið með slökkvilið.

hæðarlínubil 5m


