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Skýringar

Hluti úr aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015 til 2027
(Teikningin er ekki í kvarða)

Ü

Ü
Hvönn, 3,1 ha

Landnr. 227468

Sumarbústaðalóð
Landnr. 167425 Torfastaðir

Landnr. 167176

Miklaholt III
Landnr. 214941

Hnitaskrá fyrir land 
       Norður        Austur 
L1  426409,52  409633,70 
L2  426510,60  409479,79 
L3  426563,71  409832,98 
L4  426521,54  409895,53 

Deiliskipulag stillaga þessi sem  fengið hefur m eðferð 
sk v. 41. gr. skipulag slaga nr. 123/2010 
var sam þyk k t í sveitarstjórn Bláskógabyg g ðar þann _______________ 2019

Sam þyk k t deiliskipulag stillög u 
var aug lýst í B-deild stjórnartíðinda þann ___________________ 2019.

Deiliskipulag þetta öðlast gildi þann: ________________________

Byggingareitur 1
1,54 ha

Greinagerð 
 Um  er að ræða deiliskipulag á 31010 m ²  í landi lögbýlisins Hvannar F2502295, Landnr. 227468, þar 
sem  stundaður verður sm ábúskapur og ým is ræktun. Innan byg gingareits verður gert ráð fyrir  
íbúðarhúsi,  skem m u, hesthúsi og ylræktarhúsi. Lög ð verður ný heim keyrsla frá Mik laholtsvegi inn á 
land Hvannar. 

 Í aðalskipulagi Bláskógabyg g ðar 2015 til 2027 er deiliskipulag ssvæðið sem  hér um  ræðir skilg reint fyrir 
landbúnað.  Ek ki er um  aðra skilg reining u eða tak m örk un að ræða í aðalskipulagi fyrir viðk om andi 
lögbýli. 

 Deiliskipulag er í sam ræm i við gildandi aðalskipulag svæðisins, sem  er aðalsk.l.  Blásk.b. 2015-2017 
staðfest dags. 25.05.2018. 

 Heildarstærð lögbýlisins Hvannar er 3.1 ha, sem  deilir lóðarm örk um  m eð T orfastöðum  (Landnr. 
167176) í norður og austur og sum arbústaðalóð (Landnr. 167425) í vestur. Mik laholtsveg ur lig g ur 
m eðfram  landinu að sunnanverðu. Núverandi landnotk un er ræktað tún og beitiland. Engin m annvirki 
eru í landi Hvannar. 

 Mik laholtsveg ur (35-05) er héraðsveg ur út frá Biskupstung nabraut (35). Deiliskipulag stillagan gerir ráð 
fyrir nýrri aðkom u inn að Hvönn frá Mik laholtsvegi, sam anber m eðfylg jandi loftm ynd. Sam ráð skal 
vera við Vegagerðina m eð uppbyg ging u nýrrar aðkom u og tengingar. 

 Neysluvatns er aflað frá Vatnsveitu Bláskógabyg g ðar. Byg gingar á skipulag ssvæðinu m unu teng jast inn 
á rafveitukerfi Rarik og raflög num  skal kom ið fyrir m eðfram  veg um  að svo m ik lu leyti sem  hægt er. 
Varðandi útfærslu og frágang fráveituvirk ja á lögbýlinu skal unnið í sam ráði við Heilbrig ðiseftirlit 
Suðurlands og sam k væm t reg lugerð um  fráveitur og skólp nr. 798/1999. 

 Engar þek k tar fornm injar eru á lögbýlinu. Ef vart verður við fornleifar við fram k væm dir skal upplýsa 
Minjastofnun Íslands  um  fundinn svo fljótt sem  unnt er sam anber 2. m g r. 24. gr. laga um  
m enningarm injar (Nr. 80/2012). 

 Rotþró am k 10 m  frá byg ging um  innan byg g.reits. 
 Sorphirða – í um sjá Bláskógabyg g ðar 
 Þjónusta slök k viliðs er frá Brunavörnum  Árnessýslu í Reykholti. 
 Vegagerðin og Skipulag sstofnun fá deiliskipulag sg ög nin til um sag nar. 
 Byg gingar verða byg g ðar í sam ræm i við aðalskipulag Bláskógabyg g ðar 2015 til 2027. 
 Innan byg gingareits á Hvönn er heim ilt að reisa íbúðarhús á 1-2 hæðum  allt að 250 m ² ásam t bílsk úr 
allt að 100 m ². Einnig er heim ilt að reisa skem m u/hesthús allt að 250 m ² og ylræktarhús allt að 250 m ² 

 Mannvirki staðsett og hæðarsett í sam ráði við byg g..fulltrúa. 
 Nýtingarhlutfallið er innan 0.03 af heildarstærð landsins 
 Mesta hæð m annvirk ja getur verið m est 8 m etrar m iðað við gólfplötu 
Þak form  og byg gingarefni er frjálst. Mænistefna er frjáls og tekur m ið af aðstæðum  á byg gingarstað. 
Efnisval er frjálst. Þakhalli húsa skal vera 0 – 45° 

 Byg gingareitur er næst lóðam örk um  10 m . Verða hús staðsett innan hans í sam ráði við 
byg gingarfulltrúa. Að öðru leiti skulu byg gingar á lögbýlinu byg g ðar sam k væm t byg gingareg lugerð og 
standast ákvæði hennar. 

 Í deiliskipulaginu er ek ki gert ráð fyrir neinum  fram k væm dum  á Hvönn sem  falla undir lög um  
um hverfism at fram k væm da nr. 106/2000 

 Um hverfism at sk v. g r. 5.4 í skipulag sreg lugerð: áhrif fyrirhugaðra fram k væm da sk v. deilsikipulagi á 
um hverfi og vistkerfi óveruleg og afturk ræf.  Í sam ræm i við g r. 1.1 og 5.1.1. í skipulag sreg luerð 

 Hnitin eru staðsett út frá frá Loftm ynd frá Loftm yndum  ehf 
 Hnitakerfi ISNET 93 

Hnitaskrá fyrir byg gingareit 
                      Norður     Austur 

BR1  426437,86  409666,11 
BR2  426485,99  409593,47 
BR3  426534,94  409579,12 
BR4  426549,49  409803,12 
BR5  426501,24  409819,96 

Byggingareitur
Möguleg staðsetning húss

® Rafmagnslina 132 Kw
Miklaholtsvegur
Aðkoma
Hvönn_Landbúnaðarland

Deiliskipulagsuppdráttur, m k v. 1:2000


