
Sími: 562-4140       

Laugaveg 13        101 Reykjavík

Pétur H. Jónsson skipulagsfr. arkitekt f.a.í.

ima@simnet.is

Stjórnartíðinda þann_________20

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsbreytingarinnar var birt í B-deild 

Tillagan var auglýst frá_________20      ,með athugasemdafresti til_________20

            ______________________________________

nr. 123/2010 var samþykkt í sveitarstjórn þann_________20

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð skv. 2. mgr. 43 gr. skipulagslaga 

          komi ekki til með að byrgja útsýni nágranna.  

          að heildaryfirbragði byggðarinnar á svæðinu.  Við gróðursetningu á svæðinu skal þess gætt að trjágróður 

7.gr.  Lögð skal áhersla á að öll hús og mannvirki fari vel í umhverfi.  Húsin skulu vera í jarðarlitum og huga skal 
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Þjóðvegur nr. 30 Skeiða- og Hrunamannavegur
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Merkurlaut

á því sem samþykkt í sveitarstjórn 8. júní 2021, falla úr gilldi við gildistöku nýs deiliskipulags. 

Deiliskipulag sem var upphaflega samþykkt í sveitarstjórn var þann 8. apríl 2015 og breyting 

gildistöku þessa deiliskipulags.

Eldra deiliskipulag m.s.br. fellur úr gildi, við 

þeir uppfylli nútíma kröfur.

deiliskipulagsskilmálar uppfærðir, þannig að

inn á nýjan hnitasettan loftmyndagrunn og

hafa verið, þar sem deiliskipulagið er teiknað

að samræma allar þær breytingar sem gerðar

Með endurskoðun deiliskipulagsins er verið

2021.

22. ágúst 2018, 20.janúar 2021 og 16. júní 

þann 12. júlí 2004, 5. maí 2010, 5. júní 2013, 

sex deiliskipulagsbreytingar  og samþykktar 

17. september 2003.  Síðan hafa verið gerðar 

upphaflega samþykkt í sveitarstjórn þann

Núverandi deiliskipulag fyrir svæðið var 

á því samþykkt í sveitarstjórn 8. júní 2021. 

Deiliskipulag fyrir svæðið var upphaflega samþykkt í sveitarstjórn var þann 8. apríl 2015 og breyting Hluti úr Aðalskipulag Flóahrepps 2017-2029                             mkv. 1 : 50.000         
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          að þær urðu alls 13 talsins.

          samþykkt þann 8. júní 2021, þar sem skipulagssvæðið var stækkað  í 9,96 ha og lóðunum fjölgað um 8, þannig 

          þar sem gert var ráð fyrir fimm lóðum að stærðinni frá 5.250 fm til 5.545 fm.  Deiliskipulagsbreyting var

2.gr.  Deiliskipulag fyrir hluta svæðisins eða um 3,6 ha var upphaflega samþykkt í sveitarstjórn, þann 8. apríl 2015,

          50 m y.s. og hallar lítillega til suðausturs.

3.gr.  Landið er sem fyrr segir um 10 ha að stærð og er að mestu mói og gróið hraun, með grasbölum á milli í um 

         vel við samgöngum sem auðveldar sveitarfélaginu að veita íbúum lögbundna þjónustu.  

         byggð í íbúðabyggð.  Deiliskipulagsbreyting þessi er unnin í samhliða og í samræmi við hana.  Svæðið liggur því 

         aðalskipulagsbreytingu dagsett 6. september 2022, þar sem gert ráð fyrir að svæðinu hafi verið breytt úr frístunda-

1.gr.  Hér er um að ræða um 10 ha lands innan svæðis, merkt ÍB20 Mörk og Krækishólar, sem samkvæmt fyrirliggjandi 

         allt að 0,05.  Íbúðarhús á svæðinu skulu vera 100 fm að lágmarki.

         Á þeim er heimilt að byggja íbúðarhús með geymslu/bílageymslu og eitt útihús.  Nýtingarhlutfall lóða má vera 

         aðstæðum.  Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir 13 íbúðarhúsalóðum að stærðinni frá 6.124 fm til 11.920 fm.  

         lóðir í íbúðahúsalóðir.  Ennfremur eru gerða breytingar á legu og stærð lóða, þar sem þær eru betur aðlagaðar 

4.gr.  Samkvæmt deiliskipulagsbreytingu þessari er gert ráð fyrir að lóðunum verði breytt úr því að vera frístunda-

gestahús) skulu vera einangruð skv., 13. hluta byggingarreglugerðar um orkusparnað og hitaeinangrun.

aðliggjandi landi.  Heimilt að aðlaga hús að landi með stallaðri gólfplötu.  Upphituð íveruhús (aðalhús og 

Hæðarsetning húsa skal vera í eðlilegu samræmi við landhæð og gólfhæð vera á bilinu 50-60 cm yfir 

Skýringamynd:       

         húsanna er að frjálsu vali.  

         bilinu 0-45 gráður.  Heimild er fyrir kjallara og/eða svefnlofti þar sem aðstæður leyfa.  Byggingaefni 

         húsi með einhalla þaki og 4,0 m á húsi með flötu þaki (sjá skýringarmynd).  Þakhalli húsanna má vera á 

5.gr.  Mænishæð frístundahúsa á lóðunum frá botnplötu skal ekki vera meiri en 6 m á húsi með mæni, 5,5 m á 

6.0

0.0

           og risi

Dæmi: hús með hæð 

           

           flötu þaki

Dæmi: hús með 

4.0

0.00.0

5.5

           14º þaki

Dæmi: hús meðeinhalla 

         byggingarinnar. Ímynd gagnvart notendum byggingarinnar og hagsmunaaðilum verður betri.

         ingarinnar.  Vistvæn hönnun leiðir af sér betri innivist og hefur jákvæð áhrif á vellíðan notenda 

         allt frá vali á byggingarefnum, rekstri byggingarinnar til förgunar byggingarhluta eða allrar bygg-

         sem minnst.  Vistvæn hönnun leiðir til minni umhverfisáhrifa af byggingunni yfir vistferli hennar, 

         minnst umhverfisáhrif á líftíma sínum, séu heilsusamlegir fyrir notendur og að viðhaldsþörf verði 

6.gr.  Leitast verður eftir að hafa í hávegum vistvæna hönnun að byggingar og innviðir þeirra hafi sem 

8.gr.  Lóðarnúmer eru sýnd á uppdrætti.    

          stíga að svo miklu leyti sem hægt er, svo sem minnst jarðrask hljótist af.  

9.gr.  Neysluvatn er fengið úr Flóaveitu.  Lögnum, þ.m.t. lögnum fyrir neysluvatn skal komið fyrir í og við vegi eða 

12.gr. Losun sorps er samræmi við samþykktir sveitarfélagsins hverju sinni.         

            viðhalds sé auðvelt að teknu tilliti til aðstæðna að öðru leyti.

            rotþrær og siturlagnir skulu þannig staðsettar og frá gengnar að aðgengi að þeim til eftirlits, tæmingar og 

            legri fráveitu (sbr. 13. og 16. grein reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp).  Áhersla skal lögð á að 

            mishratt af stað og fólk verði mislengi að byggja hús sín og því ekki grundvöllur til að tengjast einni sameigin-

10.gr.  Gert ráð fyrir rotþró á hverri lóð.  Hér er um er að ræða nýjar lóðir, og má því reikna með að uppbygging fari 

11.gr. Raflýsingu á svæðinu skal halda í lágmarki, en beina henni niður þar sem  hún er.    

          Ennfremur má finna leiðbeiningar á grodureldar.is

          umhverfis hús, þar sem gróðri er haldið í lágmarki.  Skulu brunavarnir gerðar í samráði við sérfræðinga.  

          Vegna gróðurelda er mikilvægt að við gróðursetningu á svæðinu sé gert ráð fyrir öryggissvæði allt að 1,5 m 

13.gr. Brunavarnir eru frá Brunavörnum Árnessýslu.  Brunahönum verður komið fyrir á svæðinu ef þurfa þykir.  

 

           frá byggingareit.

           Tóftin hefur verið færð inn á deiliskipulagsuppdráttinn og skal hún vera í minnst 15 m fjarlægð

           minjaverði Suðurlands, en skv. því er ein tóft á skipulagssvæðinu sem óheimilt er að raska. 

           Samkvæmt henni  eru ekki skráðar neinar fornleifar á svæðinu.  Ennfremur liggur fyrir bréf frá 

14.gr.  Fyrir liggur fornleifaskráning unnin af Fornleifastofnun Íslands, dagsett Reykjavík 02.05.2006.  

áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar Íslands".  

auðið er hvort verki megi fram halda og með hvaða  skilmálum.  Óheimilt er að halda framkvæmdum 

laust svo skera megi úr um eðli og umfang fundarins.  Stofnuninni er skylt að ákveða svo fljótt sem 

stöðva framkvæmd  án tafar.  Skal Minjastofnun Íslands láta framkvæma vettvangskönnun umsvifa-

 ,,Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur 

Og á 2. mgr. 24. gr. sömu laga sem hljóðar svo:  

eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands".  

í krafti aldurs, má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, framkvæmdaaðili né nokkur annar, spilla, granda 

,,Fornleifum, sbr. 3. mgr. 3. gr., jafnt þeim sem eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem njóta friðunar 

Í 21. gr. laga um menningarminjar (Nr. 80/2012) stendur m.a.: 
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p76:  X=419693.60 Y=384890.27

p75:  X=419725.98 Y=384963.01

p74:  X=419665.33 Y=384990.03

p73:  X=419656.72 Y=384996.60

p72:  X=419651.28 Y=385003.97

p71:  X=419613.97 Y=384921.23

p70:  X=419648.24 Y=385009.36

p69:  X=419621.90 Y=385034.63

p68:  X=419548.73 Y=384946.61

p67:  X=419586.65 Y=385044.13

p66:  X=419581.12 Y=385043.99

p65:  X=419575.89 Y=385043.41
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p41:  X=419281.00 Y=385253.00

p40:  X=419367.00 Y=385246.00

p39:  X=419443.06 Y=385246.80

p38:  X=419397.59 Y=385234.24

p37:  X=419380.61 Y=385249.76

p36:  X=419347.69 Y=385368.88

p35:  X=419408.82 Y=385370.70
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p32:  X=419486.00 Y=385373.00

p31:  X=419515.35 Y=385266.78
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p26:  X=419492.45 Y=385102.89

p25:  X=419493.32 Y=385100.25

p24:  X=419494.33 Y=385097.66

p23:  X=419504.86 Y=385072.57

p22:  X=419505.61 Y=385070.87

p21:  X=419506.42 Y=385069.19

p20:  X=419512.22 Y=385061.16

p19:  X=419520.24 Y=385055.34

p18:  X=419560.97 Y=385101.73

p17:  X=419562.00 Y=385098.00

p16:  X=419523.17 Y=385053.77

p15:  X=419526.54 Y=385052.66

p14:  X=419530.01 Y=385051.93

p13:  X=419548.95 Y=385050.99
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p8:  X=419655.92 Y=385072.83
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p5:  X=419660.08 Y=385012.93

p4:  X=419664.49 Y=385005.87

p3:  X=419670.88 Y=385000.67

p2:  X=419730.87 Y=384973.97

p1:  X=419762.20 Y=385044.36
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í atvinnulífi sveitarfélagsins.

hafa jákvæð áhrif á samfélag þar sem hún mun styrkja byggð, skapar atvinnutækifæri og auka fjölbreytni 

að svipmóti lands og skal lita- og efnisval miða við náttúrulega liti í umhverfinu.  Áform þessi er talin 

neikvæðum áhrifum eins og hægt er, með því að setja í skilmála deiliskipulags, að mannvirki skuli falla 

Uppbygging mannvirkja á svæðinu mun, hafa einhver neikvæð áhrif á ásýnd og landslag.  Dregið er úr 

            

beri til og ljóst að aðrir kostir séu ekki fyrir hendi".

ákvæðisins ber að forðast röskun þeirra náttúrufyrirbæra, sem undir greinina falla, nema brýna nauðsyn 

vistkerfa og jarðminja sem taldar eru upp í 1. mgr. og 2. mgr.  sama ákvæðis.  Samkvæmt 3. mgr. 

a, lið 2. mgr. 61. gr. laga nr. um náttúruvernd.  Í 61. gr. laganna er kveðið á um sérstaka vernd þeirra 

fræðistofnunar Íslands (NÍ) er á skipulagssvæðinu hraun sem nefnist Þjórsáhraun og fellur það undir 

Við staðsetningu húsa og alla mannvirkjagerð á svæðinu skal hafa í huga að samkvæmt kortsjá Náttúru-

aðalskipulagsins.  

og fellur því ekki undir gott landbúnaðarland sbr. lið 1 í kafla 2.4.1.  Landbúnaðarland skv. greinargerð 

Samkvæmt aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2019 er land þetta flokkað sem landbúnaðarland, flokkur IV 


