
ROTÞRÆR

MÆNISSTEFNA

KVÖÐ UM BÍLASTÆÐI

ROTÞRÆR

MÆNISSTEFNA

KVÖÐ UM BÍLASTÆÐI

ROTÞRÆR

MÆNISSTEFNA

KVÖÐ UM BÍLASTÆÐI

RÞ

4
.5

0

3
.6

04
.7

0

0.
70

8
.3

0

0.
70

Hesthús Reiðhöll

14° þakhalli

14° þakhalli

9.
00 30

.0
0

3
.5

0

4
.5

0

7
.7

7

MÖRK SKIPULAGSSVÆÐIS

REIÐSTÍGAR

JARÐAMÖRK

SKÝRINGAR

BYGGINGARREITIR

AKSTURSVEGIR

HESTHÚS OG REIÐHÖLL

BYGGINGARREITIR
TAÐÞRÓ

MÖRK SKIPULAGSSVÆÐIS

REIÐSTÍGAR

JARÐAMÖRK

SKÝRINGAR

BYGGINGARREITIR

AKSTURSVEGIR

HESTHÚS OG REIÐHÖLL

BYGGINGARREITIR
TAÐÞRÓ

MÖRK SKIPULAGSSVÆÐIS

REIÐSTÍGAR

JARÐAMÖRK

SKÝRINGAR

BYGGINGARREITIR

AKSTURSVEGIR

HESTHÚS OG REIÐHÖLL

BYGGINGARREITIR
TAÐÞRÓ

TAMNINGAGERÐI

HESTHÚS

HESTHÚS

NR. 94 BORGARFJARÐARVEGUR

FOSSGERÐI (ÍBÚÐARHÚS)

ÚTIHÚS

HESTAGERÐI

HRING-

KERRUSTÆÐI

KERRUSTÆÐI

BEITARHÓLF

BEITARHÓLF

BEITARHÓLF

SKEIÐBRAUT- OG REIÐLEIÐ, 250m

RÚLLUSVÆÐI

GÁMASVÆÐI

KERRUSTÆÐI

GERÐI

HRING-
GERÐI

HRING-
GERÐI

REIÐHÖLL

NÝ LEGA Á SKURÐI

KVÖÐ UM 72 BÍLASTÆÐI

HRINGVÖLLUR, 250 m og 300 m

KERRUSTÆÐI

HLÝÐNIGERÐI

AÐSTAÐA FYRIR DÓMARA

100

75

75

RÞ

RÞ

RÞ

RÞ

RÞ
RÞ

BÆJARSTJÓRI FLJÓTSDALSHÉRAÐS

DEILISKIPULAG ÞETTA SEM AUGLÝST HEFUR

VERIÐ SAMKV. 25 GR. SKIPULAGS- OG

BYGGINGARLAGA NR. 73/1997 VAR SAMÞYKKT

Í BÆJARSTJÓRN FLJÓTSDALSHÉRAÐS ÞANN

_________________________________

______________________________________

AÐALSKIPULAG AUSTUR-HÉRAÐS 2002-2017 HÚSAGERÐIR 1:200

FLJÓTSDALSHÉRAÐ
Fossgerði - hesthúsabyggð
Deiliskipulag - tillaga
Greinargerð og skilmálar

1 FORSENDUR
1.1 Mörk skipulagssvæðisins og stærð
Deiliskipulagsreitur fyrir heshúsabyggð í Fossgerð afmarkast af tveimur jörðum en Fossgerði var
skipt upp í fjórar jarðir í október 2003, eftir að ákveðið var að athafnasvæði hestamanna yrði staðsett
á svæðinu. Jarðirnar tvær sem deiliskipulagsreiturinn nær yfir er annarsvegar Fossgerði / lóð 1, en
stærð lóðar er 7,3 ha. Landnúmer lóðar er 196499. Hinsvegar er um að ræða Fossgerði / lóð 2,
stærð lóðar er 52,4 ha. Landnúmer lóðar er 196500. Skipulagsreiturinn í heild er tæpir 60 ha að
flatarmáli og er það jafnframt mörk athafnasvæðis hestamanna.

1.2 Núverandi aðstæður
Á lóðinni Fossgerði 1 eru fyrir tvö hesthús. Þau voru upphaflega byggð fyrir kjúklingaræktun en í
janúar 2004 samþykkti bygginarfulltrúi Austur-Héraðs að þeim yrði breitt i hesthús.
Annars vegar er um að ræða hús sem er um 500 m2 að grunnfleti auk taðkjallara undir hluta af
húsinu. Stíur eru 29, fyrir allt að 59 hross og þar að auki félagsaðstaða, geymslur, snyrting ofl.
Mænishæð hússins er um 4,1 m yfir kóta aðalgólfs.
Hinsvegar er um að ræða um 200 m2 hús að grunnfleti, auk taðþrór (15 m2) og heygeymslu (15 m2)
við norðurenda þess. Stíur eru 16, fyrir allt að 32 hross. Mænishæð hússins er um 4,0 m yfir kóta
aðalgólfs.
Aðalaðkomuvegur að svæðinu er syðst á svæðinu, um heimreið að íbúðarhúsinu við Fossgerði, frá
þjóðvegi nr. 94. Heimreið þessi er utan skipulagsmarka og eingöngu ætluð fyrir íbúðarhúsið
Fossgerði sem ekki er innan þeirra hluta jarðarinnar sem skipulagið nær til.

1.3 Fyrirliggjandi skipulagsáætlanir
Í gildi er aðalskipulag Austur-Héraðs 2002-2017. Samhliða vinnu við deiliskipulag hesthúsabyggðar í

Fossgerði var gerð breyting á því aðalskipulagi. Áður var deiliskipulagssvæðið skilgreint sem
landbúnaðarsvæði, en hluti þess skilgreindur sem iðnaðarsvæði. Eftir breytingu á Aðalskipulagi
Austur-Héraðs 2002-2017 er hluti deiliskipulagssvæðisins skilgreindur sem opið svæði til sérstakra
nota og merkt sem athafnasvæði hestamanna, en hluti þess áfram skilgreindur sem
landbúnaðarsvæði.

2 GREINING SVÆÐISINS
2.1 Náttúrufar
Meginhluti svæðisins hallar nokkuð frá austri til vesturs en landslag á svæðinu einkennist nokkuð
ákveðnum hryggjum í landslaginu, eða svokölluðum hvalbökum. Svæðið er vel gróið og hefur nokkur
hluti svæðisins verið nýttur undir túnrækt.

2.2 Fornminjar
Svæðisskráning fornminja (skráning eftir heimldum) hefur farið fram á öllu svæðinu sem áður
tilheyrði Austur-Héraði (þar á meðal á landi Fossgerðis). Við svæðisskráningu fundust engar
fornminjar í landi Fossgerðis. Aðalskráning fornminja (vettvangsathugun) hefur ekki verið gerð fyrir
Fossgerði.

3 SKIPULAGIÐ
3.1 Markmið
Markmið deiliskipulagsins er að skapa stílhreina byggð sem situr vel í landinu og skapa góða aðstöðu til
ástundunar allra þátta hestamennskunnar til frambúðar.
Hesthúsunum er raðað í lengjur sem fylgja stöllum sem einkenna landslag svæðisins, og afmarka

jafnframt göturými við aðkomuhlið húsanna. Í skilmálum þessum eru ákvæði um form húsanna, þak,
frágang þakbrúna, efnisval og liti til að stuðla að samræmdu útliti þeirra.

3.2 Skipulagstillagan
Megin hugmynd tillögunnar er að byggingarnar á svæðinu myndi ramma utan um opið grænt svæði sem
nýtist bæði sem beitarlönd, æfingasvæði og reiðleið. Aðkoma bíla er vel aðgreind frá meginreiðleiðum á
svæðinu og hvert hesthús hefur beint aðgengi að reiðleið án þess að þvera bílvegi.
Hesthúsin sitja á flatlendi, neðan við tvo megin ása í landinu, en til að styrkja og tengja núverandi
hesthús betur við þau nýju er gert ráð fyrir tveimur nýjum hesthúsum á brekkunni, norðan við núverandi
hesthús.
Reiðskemma er staðsett þannig að ríðandi umferð og akandi er vel aðgreind og hægt verði að nýta
skemmuna undir aðra starfsemi án þess að valda truflun á svæðinu.

3.3 Hesthúsasvæði
Skipulagið gerir ráð fyrir byggingu allt að 19 nýrra hesthúsa í þremur þyrpingum sem þó eru samtendar.
Heppilegra er talið að hafa byggingareiningarnar ekki of stórar, þar sem færri aðilar geta tekið sig saman
um byggingu hvers húss. Gert er ráð fyrir að hver hesthúsaeining geti hýst um 14 hesta, en hægt verði
að sameina tvær lóðir og sambyggja tvö hús sé þess óskað. Gert er ráð fyrir að unnt sé að skipta
húsunum í tvær 6 hesta einingarr.
Skipulagið gerir því ráð fyrir um 320 hesta byggð.
Gert er ráð fyrir byggingu reiðskemmu sunnan aðkomuvegar að svæðinu. Nýta mætti lofthæð
skemmunnar í norðurenda fyrir félagsheimili og einnig getur aðstaða fyrir þul verði þar inni, þegar um
keppnir er að ræða. Gert er ráð fyrir að húsið geti verið fjölnota og er aðkoma ríðandi og akandi vel
aðgreind. Gert er ráð fyrir bílastæðum og aðkomu hestakerra að norðanverðu.
Aðkoma ríðandi umferðar að reiðskemmunni frá reiðleiðunum er að vestanverðu og verður unnt að
skeiðleggja í gegnum bygginguna.

3.4 Samgöngur

3.4.1 Akvegir
Gert er ráð fyrir nýjum akvegi inn á svæði frá Borgarfjarðarvegi, um 400 metrum norðan við núverandi
aðkomu að íbúðarhúsi í Fossgerði. Nauðsynlegt er að hafa aðkomu að hesthúsasvæðinu aðskilda
heimreið að íbúðarhúsinu því ekki er æskilegt að aka um hlað íbúðarhússins vegna ónæðis sem því
fylgir. Þá þjónar ný aðkoma hesthúsasvæðinu mun betur en núverandi aðkoma og er heppilegri á

margan hátt. Út frá nýrri aðkomu eru tengingar inná þyrpingarnar þrjár fyrir hesthús auk tengingar að
bílastæðum við reiðskemmu.
Kvöð er um aðkomu frá íbúðarhúsi í Fossgerði að gömlum útihúsum norðan íbúðarhússins (byggingar
utan skipulagsmarka) um lóð 1 innan skipulagssvæðisins. Kvöð um aðkomu fellur úr gildi þegar notkun á
áðurnefndum útihúsum verður hætt.

3.4.2 Reiðstígar
Mjög mikilvægt er að skapa gott og fjölbreytt reiðveganet á svæðinu og aðgreina vel ríðandi umferð frá
bæði akandi og hjólandi umferð. Lagt er til að lagðar verði hringleiðir á svæðinu bæði innan
skipulagssvæðis og austur fyrir svæðið. Tillagan gerir ráð fyrir um 2,7 km langri upplýstri hringleið innan
svæðisins, sem öll hesthúsin eiga auðvelt aðgengi að.
Mikilvægt er að draga reiðleiðina fjær þjóðveginum, þar sem hún liggur í áttina að Egilstöðum og til
norðurs.

3.4.3 Göngu- og hjólastígar
Gert er ráð fyrir að lagður verði malbikaður göngu- og hjólastígur frá Egilstöðum austan megin við
þjóðveg nr. 94 og inn á svæðið.

3.5 Íþrótta- og gæðingavöllur
Gert er ráð fyrir íþrótta- og gæðingavelli neðan við brekkuhúsin, þar sem brekkan yrði nýtt sem

áhorfendasvæði. Í keppni er um tvenns konar velli að ræða og er algengt að útfæra báða í sama
vellinum með því að hafa 250m völl innan í 300m velli. Inn í hringnum á 250m vellinum er gert ráð fyrir
20x40m hlýðnivelli, sem afmarkaður yrði með 20-30 cm hárri girðingu.
Einnig er gert ráð fyrir 250 m skeiðbraut sem jafnframt er reiðleið í gegnum svæðið.
Gert er ráð fyrir einu tamningagerði 20 x 40 m austan megin við skeiðbrautina. Einnig er gert ráð fyrir
þremur hringgerðum í nálægð við hverja húsaþyrpingu.
Gera má ráð fyrir að haldin verði innanfélagsmót á svæðinu en fyrst og fremst eru vellirnir hugsaðir sem
æfingasvæði en ekki fyrir stórmót. Gert er ráð fyrir að aðstaða dómara á mótum verði framan við
bílastæði við reiðskemmu.
Gera má ráð fyrir að ýmis konar starfsemi verði á svæðinu þegar aðstaðan er orðin góð, t.d reiðskólar,
hestaleigur, og önnur atvinnustarfsemi tengd hestamennsku.

3.6 Heyrúllugeymsla
Gert er ráð fyrir svæði utandyra fyrir heyrúllur í vari við hólinn austan við brekkuhúsin. Ganga skal þannig
frá svæðinu að ekki verði sjónmengun eða sóðaskapur af.

3.7 Beitarhólf og tún
Þar sem svæðið er mjög rúmt er gert ráð fyrir beitarhólfum á svæðinu. Bæði er um að ræða minni hólf
næst húsunum, sem hugsanlega yrði skipt niður með rafmagnsgirðingum og stærri hólf sem væru
sameiginleg. Meðan svæðið er ekki fullbyggt mætti hugsa sér að túnin yrðu heyuð fyrir hross á svæðinu.

3.8 Bílastæði
Bílastæðum er komið fyrir framan við hvert hesthús, að auki eru bílastæði og kerrustæði við enda
gatnanna. Bílastæðum er ætlað svæði við reiðhöll, og skal koma fyrir að minnsta kost einu stæði fyrir
hverja 50m2 í byggingu, en gert er ráð fyrir 6 bílastæðum við hvert hesthús.

3.9 Sorpgeymslur
Á skipulagssvæðinu er gert ráð fyrir sameiginlegu sorphirðusvæði, þar sem sameiginlegum sorpílátum
er (gámum) ætlaður staður, og mun Sorpstöð Héraðs annast sorphirðu þar. Lóðarhafar skulu skila sorpi
þangað og hlíta fyrirmælum sem gefin kunna að verða um flokkun sorps.

3.10 Veitur
Borhour eru á á Egilsstaðanesi, austan flugvallar og er það vatnsból Egilsstaða. Vatnstökusvæðið er
talið geta gefið umtalsvert meira magn en þegar er dælt upp.
Vatnslögn frá sömu borholum liggur inn á skipulagssvæðið og annar hún þeirri vatnsþörf sem
uppbyggingu á skipulagsvæðinu gerir ráð fyrir. Gert er ráð fyrir að vatn verði leitt í þær byggingar
sem fyrirhugaðar eru á svæðinu.
Gert er ráð fyrir rafhitum á deiliskipulagssvæðinu þar sem hitaveita er ekki til staðar á á svæðinu eða
í nágrenni þess. Gert er ráð fyrir að jarðstrengir verði lagðir að þeim byggingum sem skipulagið gerir
ráð fyrir.
Ein rotþró er fyrir þau tvö hesthús sem þegar eru á skipulagssvæðinu og er hún staðsett norðan við
vestra húsið. Skipulagið gerir ráð fyrir að fimm nýjar rotþrær verði settar upp á svæðinu. Ein norðan
þeirra tveggja húsa sem byggð verða upp á brekkunni, ein fyrir nyrðri húsaþyrpinguna neðan
brekkunnar og tvær fyrir þá syðri, auk einnar við fyrirhugaða reiðskemmu. Skulu rotþrærnar vera í
samræmi við byggingarreglugerð nr. 441/1998 og reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skolp.

4 Skipulagskilmálar, hesthús-reiðhöll
(skilmálar unnir af Sigbirni Kjartanssyni, arkitekt hjá Glámu-Kím).
4.1 Hönnun mannvirkja og uppdrættir
Um form húsa og frágang, efnis- og litaval skal hlíta ákvæðum skilmálanna.

Ákvæði ýmissa laga og reglugerða gilda eftir aðstæðum um húsin og aðbúnað í þeim - svo sem um
skipulags- og byggingarmál, heilbrigðis- og hollustumál, dýrahald og fleira.
Hús sem eru á sömu lóð eða samtengd skulu teiknuð af sama hönnuði og lögð fyrir byggingarfulltrúa
sem ein heild. Þar sem hús eru samtengd skal samræma útlit og útfærslur.

Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóða í aðalatriðum, hæðartölur á landi við hús og á
lóðarmörkum, girðingar og annað sem máli skiptir fyrir fyrirkomulag og útlit mannvirkja á lóðinni sbr.
fyrirmæli byggingarreglugerðar, og frágangur lóða skal vera í samræmi við það.

4.2 Mæligblöð og hæðarblöð
Mæliblöð sýna stærðir lóða, lóðamörk, byggingarreiti húsa, bílastæði og kvaðir ef einhverjar eru.
Hæðarblöð sýna hæðir á lóðamörkum og hæðartölur á aðalgólfum húsa. Hæðartölur gólfa eru
leiðbeinandi og skulu frávik umfram +/- 30cm koma til umfjöllunar hjá umhverfisráði Fljótsdalshéraðs.
Hámarkshæðir húsa eru skilyrtar í skilmálum.
Lega veitulagna er einnig sýnd á hæðarblöðum.

Áskilinn er réttur til að gera minniháttar leiðréttingar og lagfæringar á deiliskipulagsuppdrætti í
tengslum við gerð mæli- og hæðarblaða.

4.3 Lóðir
Lóðamörk eru sýnd á skipulagsuppdrætti, og stærð hverrar lóðar skráð, til viðmiðunar. Nánar er gerð
grein fyrir lóðarmörkum, málsetningu lóða og lóðastærðum á mæliblöðum. Þar sem misræmi er gildir
mæliblað.
Lóðarmörk samliggjandi lóða skal laga með jöfnum landhalla milli hæðarpunkta sem gefnir eru upp á
hæðarblöðum, leyfilegt er að byggja stoðveggi við loftunargerðin til að taka upp hæðarmun í landi og
skal það kynnt með byggingarnefndarteikningum.
Þar sem lóðarmörk liggja að reiðstígum skal laga þau með jöfnum landhalla milli hæðarpunkta sem
gefnir eru upp á hæðarblöðum.

4.4 Hesthús
Á hverri lóð er sýndur tvískiptur byggingarreitur á skipulagsuppdrætti, innri byggingarreitur og ytri
byggingarreitur. Innri reiturinn er markaður með heildreginni línu, en ytri reiturinn með brotinni línu.
Hús skulu byggð innan innri byggingarreita og heimilt er að fullbyggja byggingar\-reitina.
Ennfremur er heimilt að byggja skyggni / skjólþök oþh. innan ytri reitsins sem nemur þriðjungi
húslengdar á hvorri hlið.
Taðþrær skulu byggðar / staðsettar innan byggingarreitanna, æskilegt er að yfir þeim séu skjólþök.
Leifilegt er að sameina tvær lóðir, þar sem hús eru samsíða og byggja lengri einingu. En minnsta
eining er aldrei minni en 9x15 m, sem unnt er að skipta í tvo hluta.
Húsunum er ætlað að mynda samstæða heildarmynd í þremur röðum.
Húsin skulu hafa mænisþök með mæni í langstefnu þeirra, þakhalli skal vera 14º (25cm ris á 1m).
Loftræstistrompar" sem byggðir verða upp úr þökunum skulu staðsettir samhverft yfir mæni húsanna,
og mega vera breiðastir 100cm að utanmáli.
Skjólþök og skyggni og þök yfir taðþróm skulu hafa sama halla og meginþök hesthúsa, eða vera
„flöt" eða einhalla þvert á langstefnu húsa.
Mesta hæð (þaks / mænis) má vera 4,7 m (HM) miðað við kóta aðalgólfs. Mesta hæð langveggja (við
þakbrún) í mörkum innri byggingarreits má vera 3,6m frá kóta aðalgólfs. Flöt skyggni eða skjólþök
(ma. yfir taðþróm) skulu vera amk. 20cm lægri en þakbrún langveggjar.
Þakkantar skulu vera efnislitlir. Klæða skal með einföldu borði utan á veggi (gafla og langveggi), og
rennu skal komið fyrir utan á vindskeið.
Húsin skulu hafa samræmt útlit og efnsival.
Veggir skulu vera steinsteyptir / múrhúðaðir eða klæddir lóðréttri báraðri málmklæðningu (með
bylgjulengd og útliti eins og „klassískt bárujárn"). Veggir skulu málaðir í eða vera með sementsgráum
lit RAL 7032,eða (sama sem) 2906-G88Y. Glugga og hurðaumgjarðir skal mála í veggjalit.
Þök skulu klædd með báraðri málmklæðningu (með bylgjulengd og útliti eins og „klassískt bárujárn").
Þök skulu máluð í eða vera með koksgráum lit RAL 7012, eða (sama sem) 6703-B19G. Þakbrúnir
(vindskeiðar) og þakrennur, og loftunarháfar og túður skulu vera samlit þökum.
Að öðru leyti eru ekki eru kvaðir um efnisval umfram það sem reglugerðir um heilbrigðis- og
hollustumál, byggingarmál og brunavarnir kveða á um.

Útlit og efnisval girðinga og yfirborðsfrágang húsa skal samræma innbyrðis á hverri lóð.

4.5 Reiðhöll
Á lóð reiðhallar er sýndur byggingarreitur tvískiptur á skipulagsuppdrætti og er einungis leyfilegt að
nýta reitinn upp í stærðina 40x90, eða sambærilega stærð og innri reitur.
Ennfremur er heimilt að byggja skyggni / skjólþök oþh. innan ytri reitsins sem nemur þriðjungi
húslengdar á hverri hlið.
Reiðhöllinni er ætlað að móta heillega ásýnd svæðisins ásamt hesthúsunum.
Aðalþakform hallarinnar skal vera mænisþak með mæni í langstefnu hennar, þakhalli skal vera 14º
(25cm ris á 1m).
Loftræstistrompar" sem byggðir verða upp úr þakinu skulu staðsettir samhverft yfir mæni þess, og
mega vera breiðastir 300cm að utanmáli.
Þök yfir hliðarálmum, skjólþök og skyggni skulu hafa sama halla og meginþak reiðhallarinnar, eða
vera „flöt" eða einhalla þvert á langstefnu hennar.
Mesta hæð (þaks / mænis) má vera 9,40 m (HM) miðað við kóta aðalgólfs. Mesta hæð langveggja
(við þakbrún) í mörkum innri byggingarreits má vera 4,5 m frá kóta aðalgólfs. Flöt skyggni eða
skjólþök (ma. yfir taðþróm) skulu vera amk. 50cm lægri en þakbrún langveggjar.
Þakkantar skulu vera efnislitlir eða engir.
Efnisval og útlit reiðhallarinnar skal skírskota í efnisval og útlit hesthúsanna.
Veggir skulu vera steinsteyptir / múrhúðaðir eða klæddir málmklæðningu með láréttri strikun. Veggir
skulu málaðir í eða vera með sementsgráum lit RAL 7032, eða (sama sem) 2906-G88Y. Glugga og
hurðaumgjarðir skal mála í veggjalit.
Hallandi þök skulu klædd með strikaðri málmklæðningu. Þau skulu máluð í eða vera með koksgráum
lit RAL 7012, eða (sama sem) 6703-B19G. Þakbrúnir og þakrennur, og loftunarháfar og túður skulu
vera samlit þökum.
Að öðru leyti eru ekki eru kvaðir um efnisval umfram það sem reglugerðir um heilbrigðis- og
hollustumál, byggingarmál og brunavarnir kveða á um.

Útlit og efnisval girðinga og yfirborðsfrágang húsa skal samræma innbyrðis á hverri lóð.
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