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Skipulagssvæði

Lögð er fram breyting á deiliskipulagi Stóra-Hofs í Skeiða- og

Gnúpverjahreppi, dags. 28. feb. 2019 sem tók gildi með

auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda 31. ág. 2020.

Í gildandi aðalskipulagi er svæðið skilgreint sem

landbúnaðarsvæði og verslunar- og þjónustusvæði VÞ24 með

heimild til uppbyggingar allt að 12 gestahúsa ásamt byggingu

íbúðar- og útihúsa/skemmu.

Hluti skipulagssvæðisins nær yfir Stóra-Hof lóð (L203207) sem

er 8,8 ha að stærð skv. landeignaskrá Þjóðskrá Íslands. Innan

skipulagssvæðsins er einnig frístundalóð, Stóra-Hof lóð 1

(L223246) og Stóra-Hof land (L208877) þar sem gert er ráð

fyrir tveimur nýjum lóðum.

Gerð er breyting í greinargerð og á uppdrætti deiliskipulags.

Greinargerð fyrir breytingu:

4.1.1 Verslunar- og þjónustulóðir

Á verslunar- og þjónustulóðum er gert ráð fyrir gestahúsum

eða smáhýsum til útleigu/ og eða gistingar. Innan

skipulagssvæðis er gert ráð fyrir 4 gestahúsum á jafn mörgum

lóðum og 6 smáhýsum á tveimur lóðum.

4.1.2 Íbúðarhúsalóð

Heimilt er að reisa íbúðarhús á lóðinni allt að 250 m² á einni til

tveimur hæðum. Mænishæð verði að vera að hámarki 6,0 m

yfir gólfkóta jarðhæðar. Mænisstefna er frjáls en gæta skal

samræmis innan skipulagssvæðis. Þakgerð er frjáls.

Greinargerð eftir breytingu:

4.1.1 Verslunar- og þjónustulóðir

Tafla um húsagerðir felld út.

Á verslunar- og þjónustulóðum er gert ráð fyrir gestahúsum

og/eða smáhýsum til útleigu.

Þ1/Þ2 - heimilt innan hvors byggingareits að byggja allt að 3

gestahús, hvert um sig allt að 40 m², samtals allt að 120 m².

Þ3 - heimilt er að byggja allt að 3 gestahús allt að 40 m²,

samtals allt að 120 m² eða eitt gestahús allt að 120 m².

4.1.2 Íbúðarhúsalóðir

Heimilt er innan hvors byggingarreits ÍB1/ÍB2 að reisa

íbúðarhús á lóð, allt að 250 m² á einni til tveimur hæðum

ásamt bílskúr/geymslu/gestahúsi allt að 50 m², sambyggt eða

aðskilið. Mænishæð allt að 6,5 m m.v. gólfkóta jarðhæðar.

Mænisstefna er frjáls en gæta skal samræmis innan

skipulagssvæðis. Þakgerð er frjáls.

4.1.3 Útihús/skemma

Heimilt er innan byggingareits Ú1 að byggja allt að 500 m²

skemmu/hesthús innan byggingareits. Mænishæð allt að 7 m

m.v. gólfkóta jarðhæðar.

Breytingar á uppdrætti

- Lóð ÍB1 verður breytt í þjónustulóð og verður skilgreind

sem Þ3.

- Bætt er við byggingarreit á lóð L203207, skilgreindur fyrir

skemma/útihús.

- Á lóð Þ3 er byggingarreitur stækkaður og lóð breytt í

íbúðarlóð og verður skilgreind sem ÍB1.

- Á lóð Þ4 er byggingarreitur stækkaður og heitir nú Þ1.

- Lóð Þ2 er felld út.

- Á lóð L208877 verður lóð Þ5 að ÍB2 og Þ6 að Þ2.
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- Greinargerð

Aðalskipulag Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2017-2029
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Skipulagsuppdráttur er teiknað í kortagrunni sveitarfélagsins.
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SAMÞYKKTIR

Deiliskipulagsbreyting þessi, sem auglýst hefur verið skv. 43. grein

skipulagslaga nr. 123/2010 með síðari breytingum var samþykkt í

skipulags- og byggingarnefnd þann

og í sveitarstjórn

Skeiða- og Gnúpverjahrepps þann

Tillagan var auglýst frá

með athugasemdafresti til

f.h.Sveitarfélagsins Skeiða- og Gnúpverjahrepps

Auglýsing um gildistöku skipulagsins

var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann
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