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Landstærð 17.784m²

Urriðafossvegur nr. 302

Lynghæð neðan vegar L229260

Lynghæð L22960í samræmi við staðfest lóðarblað 
dags. 11. sept. 2019.

Lynghæð L196512

9,8 ha.
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Háspennulína (ca. lega)

Girðing landmerki

Lynghæð
L196512
9.8 ha.

Skýringarmynd - Lynghæð
mkv: 1:10003

Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 40. gr. 
skipulags- og byggingarlaga nr. 123/2010 var samþykkt í 

________________________ þann __________ 20 ____ 

og í

________________________ þann __________  20____.

Tillagan var auglýst frá __________ 20____    með 

athugasemdafresti til ___________  20____ . 

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda 
þann __________ 20____.

BYGGINGARREITUR

MÖRK DEILISKIPULAGS

GÖTUR/ AKVEGIR

S K Ý R I N G A R

RAFMAGNSLÍNA Á TRÉSTAURUM - 11 kw

BÍLASTÆÐI 
leiðbeinandi staðsetning og útfærsla

HREYNSIVIRKI - Leiðbeinandi staðsetning og útfærsla

FLÓAHREPPUR - DEILISKIPULAGSBREYTING - LYNGHÆÐ L196512

Greinargerð:

Um er að ræða breytingar á gildandi deiliskipulagi Lynghæðar L 196512. 
Deiliskipulagið tók gildi með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda nr. 188 þann 23. 
febrúar 2021.

Fyrirhugaðar breytingar eru í samræmi við Aðalskipulag Flóahrepps 2017-2029.

Byggingarreitir eru skilgreindir innan lóðar. Áður skilgreindum byggingarreitum 
fækkar um einn. Skilgreindar eru þrír “nýjir” byggingarreitir fyrir gestahús neðan 
við núverandi skemmu og “nýr” reitur fyrir útihús suð-vestan við núverandi 
skemmu.

Byggingarreitir fá heiti frá L1-L7 og eru skilgreindir skipulags- og 
byggingarskilmálar fyrir byggingarreitina.  Byggingarreitir eru rúmir til þess að 
tryggja svigrúm við hönnun nýbygginga m.t.t. landslags. Allir byggingarhlutar 
skulu staðsettir innan byggingarreits.
 
Skipulags- og byggingarskilmálar:

Á byggingarreit L1 er núverandi íbúðarhús. Innan reits er heimilt að reisa 
íbúðarhús og bílskúr, allt að 350 m2 á einni eða tveimur hæðum. Bílskúr getur 
hvort heldur verið stakur eða sambyggður íbúðarhúsi. Hámarkshæð í mæni mælt 
frá gólfplötu má vera allt að 8,5m.

Á byggingarreit L2 er núverandi skemma. Innan reits er heimilt að reisa hús allt 
að 700 m2 á einni eða tveimur hæðum. Hámarkshæð í mæni mælt frá gólfplötu 
má vera allt að 8,5m.

Á byggingarreit L3  er reitur fyrir skemmu/fjölnotahús. Innan reits er heimilt að 
reisa allt að 600 m2 hús á einni eða tveimur hæðum. Hámarkshæð í mæni mælt 
frá gólfplötu má vera allt að 8,5m.

Á byggingarreit L4 er reitur fyrir fjölnotahús. Innan reits er heimilt að reisa allt að 
100 m2 hús á einni hæð. Hámarkshæð í mæni mælt frá gólfplötu má vera allt að 
4,5m.

Á byggingarreitum L5 – L7 eru reitir fyrir gestahús. Innan hvers reits er heimilt að 
reisa eitt hús, allt að 150 m2 á einni eða tveimur hæðum. Hámarkshæð í mæni 
mælt frá gólfplötu má vera allt að 7,5m.

Byggingar eiga að mynda heild og hafa yfirbragð þyrpingar. Þakform og 
mænisstefna bygginga er frjáls. Byggingarefni eru frjáls en leitast skal við að 
samræma útlit húsa með efnisnotkun, litum og formi. Að öðru leiti skulu byggingar 
vera í samræmi við gildandi skipulags- og byggingarreglugerð.

Við íbúðar- og gestahús skulu að lágmarki vera tvö bílastæði og allt að fjórum 
við/fyrir útihús og skemmur. Staðsetning bílastæða á uppdrætti er leiðbeinandi.

Lagning frárennslislagna og rotþróar/hreinsivirkis er á ábyrgð landeiganda. 
Frárennsli skal leitt í sameiginlega rotþró/hreinsivirki fyrir allar byggingar. 
Frágangur skal vera samkvæmt lögum um uppbyggingu fráveitna nr. 9/2009, 
gildandi reglugerðum og í samráði við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands. Staðsetning á 
rotþró/hreinsivirki er leiðbeinandi.

Rafmagns og vatnslögnum skal komið fyrir í vegi eins og hægt er og í samráði við 
viðkomandi veitur. Kalt vatn er fengið úr vatnsveitu Flóahrepps.

Lögbýlið er innan þjónustusvæðis slökkviliðs Brunavarna Árnessýslu. 

Sorphirða, geymsla og flokkun, skal vera í samræmi við reglugerð 
sveitarfélagsins. 
        

Ú R  A Ð A L S K I P U L A G I  F L Ó A H R E P P S  
2 0 1 7 - 2 0 2 9  -  E K K I  Í  K V A R Ð A

1350 m2

700 m2 700 m2L6 L7

HH
R

LANDAMERKI

HÚS - NÚVERANDI

FRÁRENNSLI  / ROTÞRÓ / SKÝRINGHH

NÚVERANDI VEGUR OG VEGHELGUNARSVÆÐIveghelgunarsvæði

Vegagerðarinnar

Gildandi deiliskipulagsuppdráttur
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i1: x:537763998
      y:474312859
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i4: x:437732291
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L4
b1: x:537799184
      y:474291850

b2: x:537834663
y:474327081

b3: x:537810002
y:474351917
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     y:474291850

L2
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