6,86 ha

Skýringartexti:
Deiliskipulag þetta tekur til landspildu úr landi jarðarinnar Neistastaða í
Flóahreppi
Stærð: Stærð landspildunnar er 6,86 hektarar.
Aðkoma: Aðkoma að landspildunni er frá Suðurlandsvegi nr. 1 um
aðkomuveg að Neistastöðum. Aðkomu að landspildunni skal þinglýst
sem kvöð á jörðina Neistastaði.
Mannvirki: Á landspildunni hefur verið byggt einbýlishús .En leyfi er
fyrir bílskúr og hesthúsi, allt að 1000 m2. og afmarkast byggingareitur
af hnitum A:B:C:D
aðalmænisstefna húsa skal vera í samræmi við núverandi hús á
Neistastöðum. Leita skal samþykkis skipulags-/byggingafulltrúa á
staðsetningu mannvirkja innan byggingareits.

N

Nýr byggingarreitur
Nýr byggingareitur er settur á landspilduna sbr hnit 1.2.F.E
Á þann byggingareit er fyrirhugað að reisa allt að 6 smáhýsi vegna
ferðaþjónustu
ca 25m2 hvert. Mænisstefna er frjáls
Leita skal samþykkis skipulags-/byggingafulltrúa á staðsetningu
mannvirkja innan byggingareits.

Yfirlitsmynd: Loftmyndir ehf

Fornleifar: Ekki er kunnugt um neinar fornleifar á byggingarsvæðinu.
Komi áður óþekktar fornleifar í ljós við uppgröft á svæðinu skal þegar í
stað tilkynna það til Fornleifaverndar ríkisins. Óheimilt er að raska
fornleifum
Brunavarnir: Nálgast má vatn til slökkvistarfa úr Volalæk, sem afmarkar
landspilduna að norð-vestanverðu.

Neistastaðir 1
íbúðarhús

Veitur: Kalt vatn verður fengið með tengingu við vatnslögn sem liggur
frá vatnsgeymi í landi Hurðarbaks um land Neistastaða, vestan við
núverandi útihús á jörðinni og síðan meðfram aðkomuvegi að
Kjartansstöðum og Miklholtshelli. Heitt vatn verður fengið við tengingu
við lögn við Kjartansstaði. Frárennsli verður leitt í rotþró sem staðsett
verður á byggingarreit. Rafmagn fæst frá spenni við Neistastaði, en þar
er verið að endurnýja spenni og búið að plægja niður nýjan rafstreng
frá landamerkjum við Hurðarbak. Spennirinn er rétt norð-vestan við
útihús Neistastaða og liggur strengur síðan meðfram aðkomuvegi að
vestanverðu að Kjartansstöðum. Núverandi loftlína verður tekin niður

Vegur að Neistastöðum 1

Takmarkanir: Gamall símastrengur liggur í jörð sunnan við útihús
Neistastaða og trúlega vestur yfir umrædda landspildu. Nauðsynlegt er
að láta staðsetja strenginn nákvæmlega áður en framkvæmdir hefjast.
Nákvæm lega er ekki þekkt

Nýr vegur að gestahúsum
Hús 1
Úr aðalskipulagi fyrrum Villingaholtshrepps 2006 - 2018

Fyrirliggjandi skipulag: Fyrir liggur staðfest aðalskipulag í fyrrum
Villingaholtshrepppi 2006 - 2018

Hús 2

Hús 3

R
Samþykki eigenda Neistastaða:

Rafstrengur í jörðu, lagður í des. 2010

Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð skv. 1. mgr. skipulagslaga nr. 123/2010
var samþykkt í sveitarstjórn Flóahrepps þann

Hús 4
Hús 5
Verk:

Hús 6
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