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áhrif á íbúaþróun
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verslun Uppbygging getur aukið ve ltu í
verslunum á Egil sstöðum

Uppbygging kal lar á vöxt í
þjónustugreinum
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Náttúruminjar

Menningarminjar

Minjar
Aðgengi að Höfðaá og
Höfðaárfossi mun batna

Finnist menningarminjar á
svæðinu mun það auka verðgildi
þess og stuðla að verndun
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Hnattrænt

Staðbundið

veðurfar

ósonlag

loftgæði

gróðurh.
áhrif

þynning

mengun

Ekki lagt mat á hnattræn áhri f

Veðurfar og loft

Engin áhri f á lo ftgæði

Aukið skjól með auknum trjágróðri

Engin áhri f á lo ftgæði

veðurfar

loftgæði

loftgæði

mengun

vindur /
skjól

Yfirborðsvatn

Grunnvatn

vatnsgæði

flæði

mengun

svei flur

Vatn

Engin áhri f á yfi rborðsvatn

Engin áhri f

Engin áhri f

mengun

vatnsgæði

Jarðvegur

Landslag

mengun /rof

Land
Engin áhri f. Rofhætta er ekki  til
staðar í  hvorugu tilfe llinu

Lítið  byggingarmagn miðað við
stærð svæðis í he ildsvipmót

Gróður / skógur

Dýralíf

fjölbreytni

Vstkerfi
Landið er beitarfriðað. Gróður mun
verða fjölbreyttari með tímanum

Dýralíf mun trúlega minnka

tegundi r

fjölbreytni tegundi r

Óþægindi

hávaði

lykt / ljós

titringur

Heilsa og öryggi

Heilsufar Á ekki  viðsjúkdómar

Á ekki  við

Engin áhri f

Engin áhri f

Náttúruvá

flóð

jarðskjál ftar

ofviðri Á ekki  við

Á ekki  við

Á ekki  við

Öryggi
afbrot

Nær engin áhri f, en aukin umferð
getur kallað á aukna slysahættuumferð

Á ekki  við
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Vegur, gata

Göngustígur

Byggingarreitur

Byggingar (hugmynd)

Rotþró

Landamerki

Skipulagsmörk

Gróður

Vegur, gata

Göngustígur

Byggingarreitur

Byggingar (hugmynd)

Rotþró

Landamerki

Skipulagsmörk

Gróður
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AFGREIÐSLA DEILISKIPULAGSINS

Bæjarsjórn Fljótsdalshéraðs samþykkti á fundi sínum þann

______________2017 að taka deiliskipulagstillögu þessa til
meðferðar, samkvæmt skipulagslögum nr. 112/2010

Deiliskipulagstillaga þessi var kynnt almenningi lögum sam-
kvæmt

frá og með _____________ til og með ______________

Bæjarstjórn samþykkti deiliskipulagstillögu þessa á fundi

þann ________________

Deiliskipulag þetta tók gildi með birtingu í B-deild
stjórnartíðinda

_________/ ___________
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SKÝRINGAR

GREINARGERÐ OG SKILMÁLAR

Staðhættir:
Skipulagssvæðið, sem hlotið hefur nafnið Álfaás, er 12.83
ha að stærð. Svæðið afmarkast af Höfðaá að austan og
norðan, landamerkjum við Ketilsstaði og Stóruvík að
sunnan og af Lagarfljóti að vestan Lítill hólmi undan landi

Álfaáss tilheyrir landinu.
Skipulagssvæðið er að stærstum hluta frekar flatlent, en
syðst og næst Fljótinu er allhár ás, brattur til vesturs.
Gróðurfar er dæmigert fyrir Miðhérað, sem hefur verið
beitarfriðað í meira en tvo áratugi: Lyngmóar og birkikjarr
á stöku stað og sjá má að sjálfsáið birki er í framrás. Hluti
svæðisins var fyrrum nytjaður fyrir kartöflugarða og sjást
þess merki í gróðurfari svæðisins.
Höfðaá er vatnslítil á sem bugðast meðfram svæðinu að

austan og norðan. Áin rennur fram af allháum kletti
skammt frá Lagarfljóti og myndar formfagran foss.
Vegur liggur frá Hringvegi (1) að orlofshúsasvæði
Starfsmannafélags Landsbankans í Stóruvík.

Vegir og veitur:
Vegur sem tengist Hringvegi (1) liggur að
orlofshúsasvæðinu í Stóruvík. Gert er ráð fyrir að vegir um
skipulagssvæðið tengis þessum vegi, skammt austan við
landamerki Stóruvíkur.
Gert er ráð fyrir að byggingar á skipulagssvæðinu fái heitt
og kalt vatn frá Hitaveitu Egilsstaða og Fella (HEF), en lagnir
frá Vallaveitu HEF liggja að Stóruvík, þvert yfir
skipulagssvæðið, frá austri til vesturs.

Mannvirki og minjar:
Engar byggingar eða sýnilegar minjar um byggingar er að
finna á skipulagssvæðinu. Einu "mannvirkin" sem sjá má
eru gamlir kartöflugarðar, sem nú eru graslendi, þar sem
kjarr og annar villtur gróður er að taka yfir með árunum.

Áður en deiliskipulag þetta verður afgreitt og staðfest mun
fara fram minjakönnun á svæðinu öllu, í samræmi við lög
um menningarminjar nr. 80 / 2012.

Byggingarreitir og byggingar:
Á skipulagsuppdrætti eru sýndir númeraðir byggingarreitir.

Á byggingarreit 1 er gert ráð fyrir einni byggingu með allt
að 18 gistieiningum (tveggja manna herbergjum) og
veitingaaðstöðu, ásamt þjónusturýmum, geymslum og
gestamóttöku.
Hámarks byggingarmagn er 640 m².
Bygging á reitnum skal vera á einni hæð, með hámarks
byggingarhæð 6,5 m yfir gólfkóta.
Val á byggingarefnum, áfer og litum er óbundið.

Á byggingarreit 2 er gert ráð fyrir einni byggingu með allt
að 18 gistieiningum (tveggja manna herbergjum), ásamt
þjónusturýmum.
Hámarks byggingarmagn er 420 m².
Bygging á reitnum skal vera á einni hæð, með hámarks
byggingarhæð 6,5 m yfir gólfkóta.
Val á byggingarefnum, áfer og litum er óbundið.

Á byggingarreit 3 er gert ráð fyrir íbúðarhúsi á einni eða
tveimur hæðum. Engin skilyrði eru sett um stærð,
heildarhæð, byggingarefni, liti eða áferð, umfram það
sem gildandi byggingarreglugerð kveður á um.

Á byggingarreitum 4a, 4b, 4c og 4d er gert ráð fyrir að
byggja smáhýsi fyrir rekstur gistiþjónustu, eitt á hverjum reit.
Hvert hús skal vera allt að 60 m² að stærð og á einni hæð,
eða einni hæð og nýtanlegu risi. Byggingarefni er timbur.
Mesta heimila byggingarhæð er 7,5 m.

Við byggingarreit 1 er gert ráð fyrir sameinginlegu
bílastæði fyrir byggingar á reit 1 og 2, samtals 44 almenn
bílastæði, auk þriggja stæða fyrir hreyfihamlaða.
Bílastæði verða eftir þörfum við aðra byggingarreiti.

Úrdráttur úr aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028
Staðsetning deiliskipulagsins er merkt með bláum hring


