Markmið
Markmið með gerð þessa skipulags er að koma heildarmynd á lóð
Gistihússins á Egilsstöðum og þar með afmarka byggingarreiti fyrir
viðbyggingu og sérstæða hergergjaálmu í tengslum við gistihúsið.
Skipulagsgögn
Deiliskipulagið er eingöngu sett fram á deiliskipulagsuppdrætti þessum.
Skipulagssvæðið
Skipulagssvæðið er lóð Gistihússins á Egilsstöðum um 1,7 ha að stærð og er
merkt sem þjónustusvæði á Aðalskipulagi Austur-Héraðs 2002-2017.
Aðkoma að svæðinu er frá Austurlandsvegi um heimreið að Egilsstöðum.
Veitur og lagnir
Hú á lóðinni tengjast öll veitukerfum sveitarfélagsins á og við lóðina. Um
lóðina liggur ein stofnlögn frárensslis frá þéttbýlinu á Egilsstöðum og þarf
að færa hana útfyrir byggingarreit viðbyggingar. Lagnastæðið er sýnt sem
kvöð á lóð á deiliskipulagsuppdrætti.
Menningarminjar
Á lóðinni hefur verið bæjarstæði Egilsstað um aldir. Þó er ekki vitað um
fornminjar eða menningarverðmæti innan byggingarreita. Ef hins vegar
koma í ljós áður óþekktar fornleifar á byggingartíma verður fornleifavernd
ríkisins gert viðvart eins og þjóðminjalög (nr.10772001, 13.gr.) gera ráð
fyrir.
Notkun húsa, húsagerð og byggingarmagn
Byggingar verða staðsettar innan byggingarreita. Hús á svæðinu verða notuð
fyrir rekstur gistihússins og þar verður einnig íbúð hótelhaldara. Áhersla
verður lögð á fallegan og snyrtilegan frágang utanhúss.
Reitur G1 – viðbygging við núverandi gistihús:
Millibygging á fjórum hæðum, kjallari og þrjár hæðir auk þakrýmis. Hæsti
hluti byggingar 15,5 m yfir jarðhæð núverandi byggingar og 8,0 m yfir
mæni núverandi húss. Í bygginunni verður móttaka gistihússins og
tengigangar milli húsa.
Aðalbygging á fjórum hæðum; jarðhæð einni hæð neðar en jarðhæð
núverandi húss, og þakhæð með <30° halla og kvistum. Mænishæð <1,5 m
yfir mænishæð núverandi húss. Í byggingunni verða allt að 36 gistiherbergi,
þjónusturými og íbúð hótelhaldara.
Reitur G2 – sérstæð herbergjaálma:
Hús verður á einni hæð, gólfhæð nálægt gólfhæð í kjallara núverandi húss.
Mesta hæð húss 4 m. Í byggingunni verða 10 hótelherbergi.
Reitur G3 – gamla fjósið:
Núverandi hús verður í fyrstu notað eins og það er fyrir geymslur og aðstöðu
fyrir skemmtanahald í garði og fleira sem til fellur. Sunnan við húsið er
afmarkaður byggingarreitur fyrir einnar hæðar viðbyggingu. Heimilt er að
rífa gamla fjósið og byggja einnar hæðar hús innan byggingarreits.
Frágangur gatna og lóða
Götur og bílastæði eru malbikaðar með steyptum kantsteinum. Stéttar
hellulagðar.
Gerð verður grein fyrir fyrirkomulagi lóðar næst nýbyggingum á
aðaluppdráttum.
Trjágarði verður viðhaldið í núverandi mynd sem og öðrum hluta lóðar sem
ekki verður breytt jafnhliða nýbyggingum.
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