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Almennt

Breyting er gerð á gildandi deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Húsafells III frá árinu 2007. Í gildandi deiliskipulagi
er ráð fyrir 54 lóðum fyrir frístundabyggð auk einnar þjónustulóðar innan skipulagssvæðisins.

Breyting á deiliskipulagi

Breyting á deiliskipulagi fellst í því að 40 lóðir fyrir frístundahús verða skilgreindar sem lóðir fyrir íbúðarhús. 14
lóðir austast á svæðinu verða eftir sem áður skilgreindar sem frístundalóðir.

Stærðir lóða og húsa verða óbreytt frá gildandi deiliskipulagi en skilmálum breytt fyrir húsagerðir HG-2 og HG-6
þannig hús á lóðunum verða íbúðarhús í stað þess að vera frístundahús.

Þegar er Húsafell Hraunlóðir ehf. með 21 hús í byggingu á svæðinu í samræmi við gildandi deiliskipulag en öll húsin
uppfylla kröfur sem gerðar eru til íbúðarhúsa.

Engin breyting er gerð á deiliskipulagsuppdrætti því aðeins er um að ræða skilmálabreytingu.

Fyrir utan breytingar þessar gildir áfram greinargerð deiliskipulags sem samþykkt var 11.10 2007 m.s.br.

Skipulagsleg staða - aðalskipulag

Í gildandi Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 er skipulagssvæðið hluti frístundasvæðis F128 (Húsafell 2 og 3)
sem er 98 ha að stærð (eftir breytingu árið 2017).

Samhliða breytingu á deiliskipulagi er gerð breyting á aðalskipulagi fellst í því að landnotkun á 30 ha svæði innan
landsvæðis Litlu-Tungskóga (L219075) í Húsafelli er skilgreint sem íbúðarsvæði í stað þess að vera skilgreint sem
frístundabyggð.
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Gildandi skilmálar
Byggingarreitir merktir HG-2:

Heimilt að reisa eitt frístundahús á einni hæð, allt að 170 m2 ásamt geymsluhúsi að hámarksstærð 30
m2. Geymsla skal tengjast frístundahúsi með palli eða skjólvegg og skal hafa sama útlit og aðalhús
varðandi þakhalla, klæðningar, glugga- og hurðagerð, og lit.

Hámarkshæð húsa skal vera 4,6m, vegghæð skal ekki vera meiri en 3,0m og þakhalli á bilinu 14-35
gráður.

Byggingarreitir merktir HG-6:

Á byggingareit er leyfi fyrir eitt frístundahús allt að 170m² að brúttó flatarmáli. Heimilt er að hafa
tveggja hæða frístundahús á lóðinni. Heimilt er að reisa eitt aukahús, geymslu, - og eða gestahús allt
að 30 m2/ innan lóðar/byggingarreits.

Aukahús skal tengjast aðalhúsi með palli og/eða skjólvegg og skal hafa sama útlit og aðalhús varðandi
þakhalla, klæðningar, glugga- og hurðagerð, og liti.

Hámarkshæð frístundahúss skal vera 7,4m.

Hámarkshæð geymslu/gestahúss skal vera 4,0m.

Þakhalli skal vera á bilinu 10 til 45 gráður.

Breyttir skilmálar
Byggingarreitir merktir HG-2:

Heimilt að reisa eitt íbúðarhús á einni hæð, allt að 170 m2 ásamt geymsluhúsi að hámarksstærð 30
m2. Geymsla skal tengjast íbúðarhúsi með palli eða skjólvegg og skal hafa sama útlit og aðalhús
varðandi þakhalla, klæðningar, glugga- og hurðagerð, og lit.

Hámarkshæð húsa skal vera 4,6m, vegghæð skal ekki vera meiri en 3,0m og þakhalli á bilinu 14-35
gráður.

Byggingarreitir merktir HG-6:

Á byggingareit er leyfi fyrir eitt íbúðarhús allt að 170m² að brúttó flatarmáli. Heimilt er að hafa tveggja
hæða íbúðarhús á lóðinni. Heimilt er að reisa eitt aukahús, geymslu, - og eða gestahús allt að 30 m2/

innan lóðar/byggingarreits.

Aukahús skal tengjast aðalhúsi með palli og/eða skjólvegg og skal hafa sama útlit og aðalhús varðandi
þakhalla, klæðningar, glugga- og hurðagerð, og liti.

Hámarkshæð íbúðarhúss skal vera 7,4m.

Hámarkshæð geymslu/gestahúss skal vera 4,0m.

Þakhalli skal vera á bilinu 10 til 45 gráður.

Áhrifamat
Þar sem aðeins er verið að heimila íbúðarhús í stað frístundahúsa en skilmálar eru óbreyttir er ekki
talið að áhrif breytingar á deiliskipulagi verði veruleg.

Möguleg jákvæð áhrif eru á samfélag með því að heimila íbúðarhús í Húsafelli, en skortur er á lóðum
fyrir íbúðarbyggð á svæðinu. Talin er vaxandi þörf fyrir heilsársbúsetu í Húsafelli þar sem rekin
umtalsverð ferðaþjónusta, en skortur er á húsnæði fyrir fólk sem þar starfar og er með breytingunni
ætlað að koma til móts við þá þörf.
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