Markmið
Markmið með gerð þessa skipulags er að afmarka lóðir fyrir efnisvinnslu og grófan iðnað í
hæfilegri fjarlægð frá íbúðabyggð og með góðri tengingu við þjóðveg.
Skipulagsgögn
Deiliskipulagið er sett fram í deiliskipulagsuppdrætti þessum.
Skipulagssvæðið
Skipulagssvæðið er röskir 10 ha að stærð og er merkt sem iðnaðarsvæði á endurskoðuðum
þéttbýlisuppdrætti aðalskipulags Fljótsdalshéraðs 2008-2028. Það er sunnan Hringvegar á móts við
og fyrir austan vegamót Hróarstunguvegar. Aðkoma að svæðinu er frá Hringvegi.
Landið sem deiliskipulagið tekur til er úr landi Ekkjufellssels.
Svæðið næst þjóðveginum er gróið mýrlendi sem liggur talsvert lægra en hann en hækkar síðan til
suðurs þar sem eru klapparholt þakin lítt grónum jökulruðningi.
Reiknað er með að klapparholtin verði lækkuð og notuð í fyllingar, í þær lóðir sem lægra liggja.
Frágangsfláar sem taka upp hæðarmun milli lóða og óhreyfðs lands verða utan lóðarmarka.
Veitur og lagnir
Veitulagnir verða með hefðbundnu fyrirkomulagi undir götum og gangstéttum.
Frárennsliskerfi fyrir skólp verður tengt veitukerfi sveitarfélagsins í austurhorni svæðisins.
Yfirborðs- og jarðvatni verður veitt til norðurs út í vegskurð meðfram Hróarstunguvegi og til
sauðausturs meðfram Hringvegi eftir nauðsynlega hreinsun. Stofnlagnir hita- rafmagns- og
vatnsveitu koma inn á svæðið við suðausturhorn lóðar nr. 1.
Menningarminjar
Ekki er vitað um fornminjar eða menningarverðmæti á svæðinu. 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 og lóða og byggingarmagn
Svæðinu skipt í sex lóðir; stórar iðnaðarlóðir ætlaðar fyrir grófa plássfreka iðnaðarstarfsemi.
Byggingareitir eru afmarkaðir og nýtingarhlutfall má vera allt að 0,3. Stefna langhliðar húsa skal
vera samsíða Hringvegi nema á lóð nr. 6 er ekki sérstök kvöð um stefnu langhliðar. Bílastæði verða
á reitum, sem afmarkaðir eru á uppdrætti en stærð þeirra ræðst af nýtingu lóðar. Geymslusvæði skulu
staðsett við bakhlið húsa.
Lóð nr. 1 er ætluð fyrir steypustöð og steypueiningaverksmiðju. Á henni er afmarkaður reitur fyrir
steypustöð og smærri steypustöð verður reist við einingaverksmiðju innan byggingarreits. Annar
byggingarreitur er ætlaður fyrir bílavog, skrifstofur og rannsóknar-stofu. Á geymslusvæði verða
geymdar framleiðsluvörur verksmiðjunnar, einingar, áhöld og tæki sem ekki eru í vinnu, unnið efni,
timbur, vinnubúðir og annað sem tilheyrir almennri byggingavinnu Á geymslusvæði eða innan
byggingarreits verða einnig geymslugámar fyrir einangrunarplast og ekki er heimilt að geyma það
inn í byggingum, nema þær séu sérstaklega til þess ætlaðar og eldvarðar í samræmi við það.
Húsagerð
Hús skulu vera ein til tvær hæðir. Hámarkshæð húsa er 15 m. Áhersla er lögð á snyrtilegan frágang
utanhúss.
Frágangur umhverfis, gatna og lóða
Meðfram lóðum næst Hringvegi verður 7- 10 m breið ræma, þar sem gróðursett verða stór tré og
runnar.
Götur verða malbikaðar með gangstétt öðrum megin.
Frágangur lóðar skal vera vandaður, bílastæði malbikuð, geymslu- og athafnasvæði malbikuð eða
með malarslitlagi. Öðrum hluta lóðar skal lokað með grasi eða öðrum gróðri.

