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DJÚPIVOGUR - HLÍÐ 5   BREYTING Á DEILISKIPULAGI

MKV. 1:1000DJÚPIVOGUR - HLÍÐ

SAMÞYKKT 12 APRÍL 2017

MKV. 1:1000

DEILISKIPULAGSBREYTING ÞESSI SEM GRENNDARKYNNT HEFUR

VERIÐ SKV. 2. MGR. 43. GR. SKIPULAGSLAGA NR.

123/ 2010 M.S.BR.

FRÁ__________TIL_______________VAR SAMÞYKKT

Í SVEITARSTJÓRN ÞANN ___________20___

___________________________________________________

SAMÞYKKT DEILISKIPULAGS-

BREYTINGARINNAR VAR AUGLÝST Í

B-DEILD STJÓRNARTÍÐINDA ÞANN      _____________ 20__

MINJAVERND

ÓBYGGÐ SVÆÐI

HLÍÐ 5   1.000,0 m²

BYGGINGARREITIR

VEGIR, GÖTUR

ÚTIVISTARSVÆÐI

HVERFISVERND

STAÐSETNING REITS Í

STAÐFESTU AÐALSKIPULAGI
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SKÝRINGAR:

GÖNGUSTÍGAR

TILLAGA AÐ BREYTINGU

samtarfsaðilar: Hæðarsetning: Mannvit, Reyðarfirði
Fornleifar: Fornleifastofnun Íslands

Greinargerð

Um er að ræða deiliskipulagsbreytingu á lóð við Hlíð 5. Samkvæmt

núgildandi deiliskipulagi sem samþykkt var 12. apríl 2017 er gert ráð fyrir

140 m

2

 byggingarreit. Í almennum skilmálum kemur fram að heimilt sé að

reisa hús á einni hæð innan byggingarreits og að hámarkshæð upp á

mæni sé 4,4 m miðað við gólfkóta. Í sérákvæðum kemur fram að

brúttógólfflatarmál húss sé að hámarki 120 m

2

 og nýtingarhlutfall 0,12.

Viðfangsefni breytingar á deiliskipulagi eru eftirfarandi:

a) Stækkun byggingarreits úr 140 m

2

 í 160 m

2

.

b) Aukin hámarkshæð upp á mæni úr 4,4 m í 5,2 m miðað við gólfkóta.

Gólfkóti byggingar er 26 m og götuhæð við innkeyrslu er 24,2 m.

c) Aukið brúttógólfflatarmál húss úr 120 m

2

 í 140 m

2

. Samfara eykst

nýtingarhlutfall úr 0,12 í 0,14.

Meðfylgjandi uppdráttur sýnir þessar breytingar.

Aðeins er heimilt að reisa eitt hús með mænisþaki innan byggingarreits og

skal það alfarið standa innan byggingarreits lóðar en staðsetning að öðru

leyti frjáls. Húsið skal falla vel að landi og staðháttum. Þar sem

byggingarreitur stendur nokkuð nærri íbúðarhúsi í Hlíð 3 (Hlíð), sem er

hluti af húsakönnun Djúpavogshrepps og friðað skv. lögum um

menningarminjar nr. 80/2012, skal nýtt hús taka ríkt tillit til Hlíðar 3 hvað

útlit, hæð, umfang og samspil varðar. Jafnframt skal útlit nýs húss taka mið

af útliti Hlíðar 3 hvað varðar efnis- og litaval, þakhalla, mænisstefnu og

gluggagerð. Sorpgeymsla/-skýli skal vera innan lóðar og lítt áberandi séð

frá götu. Tvö bílastæði skulu vera á lóð.

Allar hæðir eru gefnar upp sem landhæðir í bæjarkerfi Djúpavogshrepps.

Deiliskipulagsbreytingin er í samræmi við Aðalskipulag Djúpavogshrepp

2008 - 2020 en þar er lögð rík áhersla á verndun náttúru- og

menningarminja, klettar og klettabelti innan þéttbýlisins eru

hverfisvernduð og þeim má ekki raska eða spilla með neinum hætti.
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