
BEINÁRGERÐI
ÍBÚÐAR- OG FRÍSTUNDASVÆÐI Á FLJÓTSDALSHÉRÐAÐI
DEILISKIPULAG

SKIPULAGS- OG BYGGINGARSKILMÁLAR

1. ALMENNAR UPPLÝSINGAR

1.0 Almennar upplýsingar
Skilmálar þessir gilda fyrir skika í landi Beinárgerðis. Þar er gert ráð fyrir íbúðarhúsi ásamt því að
rekin verði þar ferðaþjónusta.
Hér er lýst almennum upplýsingum um deiliskipulagssvæðið og nágrenni þess.
Deiliskipulagið samræmist gildandi aðalskipulagi.

1.1 Afmörkun skipulagssvæðis.
Deiliskipulagssvæðið nær yfir um 6,3 ha skika í landi Beinárgerðis, austan þjóðvegar nr. 1,
Austurlandsvegar.

1.2 Umferð
Aðkoma að deiliskipulagssvæðinu er um vegslóða sem tengist inn á aðkomuveg að bæjarhúsum í
Beinárgerði.

1.3 Fjöldi bygginga.
Gert ráð fyrir allt að 17 nýjum byggingum inn marka skipulagsins.

Húsagerð:

A1. Einbýlishús, 1 hæð + kjallari + loft = 1
A2. Smáhýsi-1, 1 hæð + loft = 11
A3. Smáhýsi-2, 1 hæð = 8
A4. Þjónustubygging, 1 hæð + loft = 1 - 2
A5. Salernisaðstaða, 1 hæð = 3

2. ALMENNIR SKILMÁLAR.

2.0 Almennt.
Hér er lýst almennum skilmálum sem gilda um byggingar og framkvæmdir í tengslum við
deiliskipulag þetta.

2.1 Lóðir og byggingar.
Skipulagssvæðinu er skipt í 2 lóðir. Annarsvegar er sér lóð fyrir íbúðarhús sem gert er ráð fyrir
austast á svæðinu en stærð hennar er 3.272 m2.
Restin af skipulagssvæðinu er ein lóð sem er 60.000 m2 og á henni er gert ráð fyrir allt að 24
byggingum.

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem skilmálar
þessir, byggingarreglugerð og aðrar reglugerðir segja til um.

Skilmálar fyrir byggingar eru eftirfarandi:

A1 Íbúðarhús
Innan byggingarreitsins er heimilt að reisa eitt eibýlishús á allt að tveimur hæðum auk möguleika á
kjallara, eftir því sem aðstæður leyfa. Flatarmál gólfflatar má að hámarki vera 200 m2. Mænishæð
verði að hámarki 6 metrar yfir gólfkóta, sjá jafnframt skýringarmynd. Staðsetning innan
byggingarreits er frjáls.

A2 Smáhýsi-1
Innan hvers byggingarreits er heimilt að reisa smáhýsi á einni hæð auk svefnlofts. Flatarmál
gólfflatar hvers húss má að hámarki vera 50 m2. Mænishæð verði að hámarki 5,5 metrar yfir
gólfkóta, sjá jafnframt skýringarmynd. Staðsetning innan byggingarreits er frjáls.

A3 Smáhýsi-2
Innan byggingarreitsins er heimilt að reisa allt að 8 smáhýsi á einni hæð. Flatarmál gólfflatar hvers
húss má að hámarki vera 10 m2. Mænishæð verði að hámarki 3,5 metrar yfir gólfkóta. Staðsetning
innan byggingarreits er frjáls, en að lágmarki skulu vera 6m á milli húsa. Ekki er gert ráð fyrir
salernisaðstöðu í þessum smáhýsum.

A4 Þjónustubygging
Innan byggingarreitsins er heimilt að reisa eina eða tvær þjónustubyggingar á einni hæð auk þess

sem mögulegt er að hafa svefnloft. Í öðru húsinu er gert ráð fyrir matsal og svefnlofti en í hinu
sýningarsal og geymslu. Húsin geta verið sambyggð. Flatarmál gólfflatar hvors húss má að hámarki
vera 200 m2. Mænishæð verði að hámarki 6 metrar yfir gólfkóta, sjá jafnframt skýringarmynd.
Staðsetning innan byggingarreits er frjáls.

A5 Salernisaðstaða
Innan hvers byggingarreits er heimilt að reisa byggingu með salernisaðstöðu á einni hæð. Flatarmál
gólfflatar hvers húss má að hámarki vera 20 m2. Staðsetning innan byggingarreits er frjáls.

2.2 Bílastæði.

Gert er ráð fyrir bílastæðum austan byggingarreits fyrir þjónustubyggingu (A3). Um er að ræða 25
stæði.
Þá er gert ráð fyrir bílastæðum við aðkomuveg að smáhýsunum-1, alls 18 stæðum, sem gera verið

gestastæði fyrir smáhýsi-1 (A2) eða notast fyrir smáhýsi-2 (A3).

Kvöð er um eitt bílastæði við hvert smáhýsi-1 (A2), auk þriggja stæða við íbúðarhúsið.
Auk bílastæða á jöðrum svæðisins er gert ráð fyrir bílum inni á tjaldsvæðinu.

2.3 Frárennsli.
Gert er ráð fyrir þremur rotþróm á skipulagssvæðinu. Rotþró er staðsett utan við veg að

smáhýsum-1 (utan við beygju), og tekur hún við frárennsli frá smáhýsum-1. Önnur er staðsett
sunnan við byggingarreit A4 og tekur hún við frárennsli frá þjónustubbyggingum og tveggja
salernisbyggingar á tjaldsvæðinu. Þá er rotþró staðsett á lóð íbúðarhúss og tekur hún við frárennsli
frá íbúðarhúsi auk salvernisbyggingar á náttúrulegu tjaldsvæði. Skulu rotþrær vera í samræmi við

byggingarreglugerð nr. 441/1998 og reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp.

2.4 Neysluvatn.
Gert er ráð fyrir að íbúðarhús verði reist fyrst á skipulagssvæðinu og mun neysluvatn í það koma
frá vatnsbóli í landi Eyjólfsstaða. Þegar uppbygging ferðaþjónustu hefst á skipulagssvæðinu mun
vatnsveita vera byggð upp í landi Beinárgerðis, í hlíðinni austur af skipulagssvæðinu. Skal veitan

vera í samræmi við neysluvatnsreglugerð nr. 536/2001 og matvælareglugerð nr. 52/1994, því
neysluvatn flokkast sem matvæli og krafa er um að allir sem selja gistingu hafi neysluvatnsveitur
með starfsleyfi skv. matvælareglugerð.
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