
Ingólfshvoll
L171743
Ingólfshvoll
L171743

30

40

15
15

40

30

30

40

15
15

40

2

4

6

8

Ný lóð
2,62 ha 

2

4

6

8

Ný lóð
2,62 ha 

Hvolsbrún

Bakkárholt

Strýta 
(Grænhóll)

Lóð undir ferðaþjónustu
(Verslunar- og þjónusturlóð)

Ing
ólf

sh
vo

lsv
eg

ur

íbúðarhús 
(núv.)

reiðhöll og 
fjölnotahús

þjónustuhús 
(núv.)

Þjóðvegur 1 (núv.)

Hvolsbrún

Bakkárholt

Strýta 
(Grænhóll)

Lóð undir ferðaþjónustu
(Verslunar- og þjónusturlóð)

Ing
ólf

sh
vo

lsv
eg

ur

íbúðarhús 
(núv.)

reiðhöll og 
fjölnotahús

þjónustuhús 
(núv.)

Þjóðvegur 1 (núv.)

Ný lóð
3,40 ha 

Ný lóð
2,62 ha 

Ný lóð
2,52 ha 

Ný lóð
3,40 ha 

Ný lóð
2,62 ha 

Ný lóð
2,52 ha 

10,3 ha 10,3 ha 

SandhóllSandhóll

rei
ðs

tíg
ar

rei
ðs

tíg
ar

R

R

R

R

15

15

15

50

50

Byggingareitur fyrir 8 
gestahús
Byggingareitur fyrir 8 
gestahús

37

vegh
elg

unnars
væ

ði

frá
 lóð

arm
örku

m

veghelgunn-

arsvæði

veghelgunn-

arsvæði

vegh
elg

unnars
væ

ði

frá
 lóð

arm
örku

m

veghelgunn-

arsvæði

veghelgunn-

arsvæði

15
ve

gh
elg

un
n-

ar
sv

æ
ði

ve
gh

elg
un

n-
ar

sv
æ

ði
15

40

30

10
10

30

18405
25

15

3040

63

103

64

136

49

60

15

1,54 ha 1,54 ha 

30

50

Lóðarmörk

Byggingareitur A

Skýringar

Byggingarreitur B

Svæði undir ferðaþjónustu

Spilda undir verslunar-  og 
þjónustulóð

Vegir/stígar

Svæði undir bílastæði 

Árfarvegur

Hæðarlínur

Skipulagsmörk

rotþró (leiðbeinandi staðsetning) R

Dagsetning:

Blaðastærð A1 = 594 x 841 

Hönnuður aðal-/séruppdrátta:

ARKÍS
a   r   k   i   t   e   k   t   a   r

Kleppsvegi 152 
kt 531107-0550
www.ark.is

Verkheiti:
Sveitarfélag:
Staðgreinir:
Landnúmer:

Hönnunarstjóri:
Mælikvarði:

Verknúmer:

teikning breyting

104 Reykjavík 
S: 511 2060
arkis@ark.is 

Yfirfarið / samþykkt:
Hannað / teiknað:

Arkitekt:
Aðalsteinn Snorrason                                                                                                   kt.161161-2769             
Arnar Þór Jónsson        
Birgir Teitsson                                                                                  
Björn Guðbrandsson                                                                                                       
Svava Björk Bragadóttir                                                                      
Viggó Magnússon                                              
Þorvarður L. Björgvinsson                                                                                                 
Thelma Guðmundsdóttir                                                                                                 

kt.010174-4819             
kt.020460-4589             
kt.170174-3059             
kt.201076-4719             
kt.140871-5919             
kt.250572-3529             
kt.180977-3419

             

arkitekt faí                                                
arkitekt faí                                                
arkitekt faí                                                
arkitekt faí                                                

byggingafr. bfí                                                
byggingafr. bfí                                                
byggingafr. bfí                                                

   innanhússarkitekt fhí                                                

As indicated

L171743
8717-2-00040010

Ingólfshvoll
Deiliskipulagsbreyting

8717 Ölfus

Deiliskipulagsuppdráttur

Skipulagsuppdráttur
þlb
sA

21-200

16/42/22

(90)1.00

1 : 20000
Yfirlitsmynd - aðalskipulag ölfus

N
GREINARGERÐ

Fyrir lóðina er í gildi deiliskipulag frá árinu 1998 sem falla mun úr gildi við gildistöku breytingar þessarar.
Deiliskipulagssvæðið er í Sveitarfélaginu Ölfus í landi Ingólfshvols, L171743 ,
Núverandi deiliskipulag var samþykkt 23. júní 1998.
Í aðalskipulagi (sem er í vinnslu) er lóðin skilgreind sem annarsvegar landbúnaðarsvæði og hinsvegar sem 
verslunar- og þjónustusvæði. 

STAÐHÆTTIR OG AFMÖRKUN SVÆÐIS
Deiliskipulagssvæðið afmarkast af lóðum Bakkárholts, Strýtu/Grænhóls og Hvolsbrún, auk Þjóðvegs 1.  Aðkoma 
er í dag frá Þjóðvegi 1 um Ingólfshvolsveg.

BREYTT DEILISKIPULAG

Breytt deiliskipulag gerir ráð fyrir að skipta megi niður hluta af landbúnaðarsvæði lóðarinnar í fjórar lóðir undir 
fjögur íbúðarhús.  Fjórar lóðir af stærð ca 2,5-3,5 ha verði reitaðar af og skilgreindir byggingareitir innan hverrar 
lóðar.  Á landbúnaðarsvæði er samkvæmt aðalskipulagi heimild til uppbyggingar á 25 ha og stærra landi: “ Heimild 
er fyrir fjórum íbúðarhúsum og fjórum frístundahúsum auk annarra bygginga m.a. til landbúnaðarnota.”

Breyttur uppdráttur sýnir afmörkun þess svæðis sem  skilgreint er sem verslunar- og þjónustusvæði. Svæðið er 
10,3ha og skal byggingarmagn lóðar ekki fara yfir 0,05. 
Sýndur er einn byggingareitur, en innan hans er leyfilegt að staðsetja 8 gestahús fyrir allt að 50 gesti.  

AÐKOMA
Aðkoma: Deiliskipulag þetta kallar ekki á neinar breytingar á núverandi vegum en  lengja þarf Ingólfshvolsveg skv 
uppdrætti til að tryggja aðkomu að nýjum byggingareitum. 

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið 
hefur meðferð í samræmi við ákvæði 
1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
var samþykkt í

___________________________________

þann _____________ 20____ og í

_________________________

þann _____________ 20____ og í

Tillagan var auglýst frá _____ 20__ með 

athugasemdarfrest til  ______20__.

__________________________________

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar 
var birt í

B-deild Stjórnartíðinda þann  ____20___.

__________________________________

SORPHIRÐA
Sorpförgun, sorpflokkun og sorphirða skal vera í samræmi við þær reglur sem í gildi eru
innan sveitafélagsins hverju sinni. Lóðarhafa skal sjálfur sjá um að koma sorpi í
sorpflokkunarstöð.
VEITUKERFI
Gert er ráð fyrir að byggðin tengist dreifikerfi RARIK og allar lagnir skal leggja í jörðu með vegum eftir því sem 
hagkvæmt getur talist. Tengikassar eru við vegarbrún sem liggur að lóð. Allar lagnir skulu gerðar í samráði við 
hlutaðeigandi Veitustofnun og tengingar í samráði við Rarik.
VATNSBÓL
Sótt verður um neysluvatn frá Vatnsveitunni Berglind, en til skoðunnar er hvort bæta þurfi við núverandi 
neysluvatnslögn. Þá skal þess gætt að öll tilskilin leyfi séu fyrir hendi og tengingar gerðar í samráði við hlutaðeigandi 
veitustofnun.
Tryggt verður að nægt slökkvivatn verði á svæðinu og verður það unnið í samráði vð Eldvarnareftirlit Brunavarna í 
Árnessýslu.
FRÁVEITA
Leitast verður við að leiða frárennsli í sameiginlega rotþró fyrir svæðið í samræmi við reglugerð 798/1999 um 
frárennsli og er leiðbeinandi staðsetning hennar sýnd á uppdrætti.  Leitast verði við að sameina rotþrær fyrir nýjar 
íbúðarlóðir.
Slökkvivatn kemur úr safntanki sem staðsettur verður í jörðu á lóð. Stærð og staðsetning tanks skv. forskrift 
Eldvarnareftirlits Brunavarna Árnessýslu. 
Staðsetning rotþróa skal vera þannig að auðvelt aðgengi sé að þeim fyrir þjónustuaðila. 
NÁTTÚRA
Umhverfisstofnun telur að svæðið sem deiliskipulagstillagan nær til sé hvorki á náttúruverndarsvæðum né á 
svæðum sem njóta sérstakrar verndar. Stofnunin áformar því að veita ekki umsögn varðandi tillöguna. (skv. 
umsögn Umhverfisstofnunnar þann 31.3.2021)
FORNMINJAR
Minjastofnun Íslandshefur skoðað skipulagssvæðið og telur að ekki séu vísbendingar um fornminjar innan 
svæðisins.

UMSAGNARAÐILAR
ꞏ Skipulagsstofnun
ꞏ Umhverfisstofnun
ꞏ Minjastofnun

BREYTINGAR Á LANDNOTKUN
Hluti deiliskipulagssvæðisins verður 4 íbúðarlóðir. Það svæði er gamalt tún á landbúnaðarlandi og er það svæði 
skilgreint í aðalskipulagi sem landbúnaðarland. Nýlegar breytingar á jarðalögum nr. 81/2004 gera kröfu um að 
skipulagsáætlanir ávarpi ákveðnar spurningar vegna breytinga á landnotkun þegar landi er breytt úr 
landbúnaðarlandi í aðra notkun.
Þó landnotkun verði formlega breytt með deiliskipulagi þessu í íbúðarlóðir er ekki líklegt að breytingin hafi neikvæð 
áhrif á aðlæg landbúnaðarsvæði þar sem líklegt er að breytingunni fylgi áframhaldandi uppgræðsla á landinu. 
Landið hvorki stærra né minna en þörf krefur og hægt er að fullyrða að landið henti til breytinganna. Stundaður er 
landbúnaður í nágrenninu og því erfitt að fullyrða hvort „hæfileg fjarlægð“ sé milli landbúnaðar og landsins sem verið 
er að breyta, en sem fyrr sagði er ekki talið að breytingin hafi neikvæð áhrif á þennan landbúnað.

BYGGINGAR
Byggingamagn, húsagerð, hæð húsa og efnisval: Byggingareitir eru nokkuð rúmir til að hægt sé að hagræða 
byggingum innan hans. Byggingareitir A eru ætlaðir undir íbúðarhús á einni hæð með risi.  Á byggingareitum B er 
heimilt að reisa eins hæðar frístundarhús / skemmu með möguleika á að hýsa hesta og grunnaðstöðu fyrri 
hestamenn.
  Mænisstefna íbúðarhúsa og skemma er gefin frjáls en hæð mæni skuli ekki fara uppfyrir 7m frá gólffleti. 
Hæðarsetning húsa skal vera í eðlilegu samræmi við landhæð. Við hönnun húsa skal leitast við að gæta samræmis 
í útliti og gerð mannvirkja innan lóðar. 
Áhersla verði lögð á vistvæn gildi í fyrirhugaðri uppbyggingu svæðisins. Nýjar byggingar skuli endurspegla sem best 
vistvænar hugmyndir með efnisnotkun og lögun sinni.  
Leitast skal við að samræma lita og efnisval húsa á svæðinu eftir því sem við á og að byggingar hafi náttúrulegt 
yfirbragð og að þær falli vel að umhverfi sínu.
Byggingamagn taki mið af kafla 4.1.3 í Aðalskipulagi.  Nýtingarhlutfall lóðar er 0,05.
Veghelgunarsvæði  verði virt og í samræmi við uppdrátt.

BÍLASTÆÐI
Gera skal ráð fyrir að minnsta kosti þremur bílastæðum við hvern byggingareit.

útg. dags. skýring teiknaðútg. dags. skýring teiknað

1 : 2000
Deiliskipulagsppdráttur eftir breytingu2

Tafla úr aðalskipulagi (kafli 4.1.3)
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