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íbœðarhœss (550 fm)

Byggingareitur 

Teiknað og hnitasett eftir loftmynd frÆ ˝sgraf ehf.

100 m50 m0

Mkv. 1 : 2000

Sími: 562-4140  netfang:

Laugaveg 13        101 Reykjavík

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

 ima@simnet.is      

4. Lið 1 er bætt við skilmÆla.

    Voga 2008-2028.

    (kafli 2.3.5) í aðalskipulagi sveitarfØlagsins 

    (kafli 2.2.6) og liður 4 um hverfisverndarsvæði 

    landbœnaðarsvæða 

3. Færðir  inn Æ uppdrÆtt liður 3 um megin markmið 

2. Færð inn hnit Æ landamerki Stóra-Knarrarnes I og II. 

1. Vatnsból og rotþró færð innÆ uppdrÆtt.

breytingar Æ uppdrætti:

þann 23. mars 2010 voru gerðar eftirfarandi 

Eftir auglýsingu Æ deiliskipulagi sem samþykkt var 

Rotþró:     X=337324.41 Y=393518.53

Brunnur:  X=337361.28 Y=393513.29

pp11: X=337230.40 Y=393415.68

pp10: X=337209.82 Y=393452.12

pp9:   X=337117.57 Y=393616.25

pC:  X=337347.48 Y=393458.71

pB:  X=337390.24 Y=393484.63

pD:  X=337313.27 Y=393515.15

pA:  X=337356.03 Y=393541.07

HnitaskrÆ:

Breytt deiliskipulagSamþykkt þann 23. mars 2010

Gildandi deiliskipulag:

110 fm

0000 fm

Byggingareitir 

FlatarmÆl lóðar í fm.

Bifreiðarstæði

Útlínur lóðar

Byggð hœs

Mörk deiliskipulagsbreytingar

þann..........................

nr. 123/2010 var samþykkt í sveitarstjórn 

hefur meðferð skv. 2. mgr. 43 gr. skipulagslaga 

Deiliskipulagsbreytingar þessar sem fengið 

SveitarfØlagið Vogar - Aðalskipulag 2008 - 2028   Mkv. 1: 30.000

Rotþró:     X=337324.41 Y=393518.53  

Brunnur:  X=337361.28 Y=393513.29 

pp11: X=337230.40 Y=393415.68 

pp10: X=337209.82 Y=393452.12 

pp9:   X=337117.57 Y=393616.25 

G:  X=337363.03 Y=393433.05 

F:  X=337405.79 Y=393458.97 

E:  X=337371.58 Y=393515.41 

pD:  X=337313.27 Y=393515.15 

pC:  X=337347.48 Y=393458.71 

pB:  X=337390.24 Y=393484.63 

pA:  X=337356.03 Y=393541.07 

HnitaskrÆ: 

gilda  Æfram í breyttu skipulagi.  

DeiliskipulagsskilmÆlar í samþykktu skipulagi frÆ 23. mars 2010 

    deiliskipulagsuppdrÆtt.

3. RØtt staðsetning vatnsbóls hefur verið færð inn Æ breyttan

2. Byggingarreitur vinnustofu færist suður fyrir íbœðarhœsið. 

1. Lóðin stækkar œr 3.300 fm  í 4.800 fm 

Eftirfarandi breytingar eru gerða Æ gildandi deiliskipulagi:

I—AVELLIR 

Október 2011

og vinnustofu

deiliskipulagi íbœðarhœss 

Breytingar Æ samþykktu

Landsnœmer: 211259 

í Vogum Æ Vatnsleysuströnd  

í landi Stóra - Knarrarness II 

Æður SPILDA ` DAL 

   fundinum svo fljótt sem unnt er.

# Ef vart verður við fornleifar við uppgröft skal skýra fornleifavernd ríkisins frÆ 

# Brunavarnir Suðurnesja annast Brunavarnir 

# Neysluvatn er fengið œr borholu Æ lóðinni. 

# Gera skal rÆð fyrir að þrjœ bílastæði fylgi hvoru hœsi.

   Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja. 

# Gert er rÆð fyrir rotþró við hœsin. Stærð og staðsetning rotþróar er hÆð samþykki 

   eins og hægt er.

   að öðru leyti er gert rÆð fyrir að hið gróna hraun sem er Æ svæðinu haldist órasakað 

# Heimilt er að afmarka lóðina með limgerði og œtbœa minnihÆttar grasflöt Æ lóðinni en 

# Hœsin skulu vera í jarðarlitum sem fara vel í umhverfi.

# Þakhalli mÆ vera Æ bilinu 14 - 30 grÆður.

# LÆgmarks gólf kóti er 4.75 í hæðarkerfi Reykjavíkur

# Mænishæð hœsanna frÆ jörðu skal ekki vera meiri en 5 m.  

   bygginganefnd sveitarfØlagsins.

# Hœsin skulu vera innan byggingarreits og staðsett  í samrÆði við byggingafulltrœa og 

   til stærðar, litavals mænishæðar o. fl.  

   deiliskipulagsins eru gerðar kröfur um að hœsin fari vel í umhverfi  m.a. með tilliti 

# ˝ deiliskipulaginu er reynt að lÆgmarka Æhrif hœsanna Æ umhverfið.  ˝ skilmÆlum 

   gróðurhœs Æ lóðinni.

   Ennfremur er heimilt að reisa allt að 130 m† vinnustofu fyrir listamann og 30 m† 

# ` íbœðarhœsalóðinni er gert rÆð fyrir íbœðarhœsi, sem mÆ vera allt að 350 m†. 

# Aðkoma er frÆ Vatnsleysustrandarvegi. 

# Landið er flatlent gróið hraun.

# ˝ deiliskipulaginu er gert rÆð fyrir 4.800 m† lóð fyrir íbœðahœs. 

   Stóra Knarrarness II og sem verður þinglýst.

   sbr.  yfirlýsingu um fullan Æ ótakmarkaðan aðgengisrØtt um veg er liggur í landi 

   að lóðinni er farið um þegar gerðan veg og afleggjara frÆ Vatnsleysustrandarvegi, 

   sØ gert rÆð fyrir að heimilt sØ að byggja íbœðarhœs með skilyrðum.  Varðandi aðkomu 

   landbœnaðarsvæðum og Hverfisverndarsvæði merkt H-1 Æ aðalskipulagsuppdrætti 

# Deiliskipulag þetta er í samræmi við aðalskipulag Voga 2008-2028, þar sem að Æ 

SkilmÆlar:

hverfisverndarsvæði nema deiliskipulag sØ í gildi fyrir svæðið.,,

byggðamynstri sem fyrir er.  Ekki er heimilt að byggja upp Æ

þessar nýbyggingar falli sem best að þeim byggingum og því forna

og nýta sömu afleggjara.   Huga ber að skipulagi og arkitektœr þannig að

bœrekstri.  Slíkar byggingar skulu vera í tengslum við nœverandi bæjarhlöð

hverfisverndarsvæðis, þar sem aðstæður leyfa, þó þær tengist ekki

"Heimilt er að byggja stakar byggingar Æ hverri bœjörð innan

Kafli 2.3.5, liður 4, Hverfisverndarsvæði (bls. 46)

nœverandi bœjörð mÆ að hÆmarki byggja þrjœ stök íbœðarhœs.,,

byggja stök íbœðarhœs Æn þess að fyrir liggi staðfest deiliskipulag. ` hverri

fyrir er.  NÆnari œtfærslu er vísað til deiliskipulags en ekki er heimilt að 

afleggjara af þjóðvegi.  Ný hœs skulu vera í samræmi við þÆ byggð sem

sem mest byggð upp í tengslum við bæjarhlöð jarða og nýti sömu

íbœðarhœs Æ jörðinni þar sem aðstæður leyfa.  ˘skilegt er að slík hœs sØu

sem tengist bœrekstri Æ viðkomandi jörð, þó skal leyfilegt að byggja stök

"` bœjörðum skal fyrst og fremst gera rÆð fyrir byggingum og stafsemi 

Kafli 2.2.6, liður 3, Landbœnaðarsvæði (bls. 30).

Aðalskipulag SveitarfØlagsins Voga 2008-2028 


