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Lóðarhönnun skal liggja fyrir og samþykkjast samhliða 
byggingarnefndarteikningum .

Gert er ráð fyrir hjólastöndum við byggingar á reit A (sjá uppdrátt vegna 
staðsetningar) . 

Gert er ráð fyrir nýjum gróðri, trjám og lággróðri (sjá töflu og uppdrátt vegna fjölda). 

10.1.6 Útivistarsvæði
Sameiginlegt útivistarsvæði  er á reit A. Þar er gert ráð fyrir leik- og dvalarsvæði  fyrir 
íbúa. 

Lóðahönnun skal liggja fyrir og samþykkjast samhliða byggingarnefndarteikningum .

10.1.7 Sorpskýli
Reitir A4, A5 og A6 eru fyrir sorpskýli  (flokkun og geymslu sorps). Sorpskýli  skulu 
vera hluti af hönnun húsa á svæðinu.

10.1.8 Hjólastæði
Tryggja skal nægjanlega mörg hjólastæði í geymslu fyrir íbúa innan byggingareits . 
Miða skal við a.m.k. eitt hjólastæði  fyrir hverja 1-2 herbergja íbúð og a.m.k. tvö 
hjólastæði  fyrir allar íbúðir sem eru þriggja herbergja og stærri. 

10.2 Reitur B (stakstætt fjölbýlishús B1, stakstætt fjölbýlishús B2, stakstætt 
fjölbýlishús B3,  sorpgeymslur  B4, B5 og B7 og spennustöð B6)
Heimilt er að byggja samtals allt að 58 nýjar íbúðir á byggingareitum B1, B2 og B3, 
sjá töflu. 

Heimilt er að færa allt að 10% af þessum 58 íbúðum, milli byggingarreita  innan 
lóðar B. 

10.2.1 Húsgerð
Heimilt er að byggja tveggja til fimm hæða íbúðarbyggingar. 

Kjallari er heimilaður fyrir stoðrými, tækjarými, geymslur, hjólageymslur og 
bílageymslu og bílaramp.

Íbúðasvalir skulu vera að lágmarki 50% gegnsæjar og mega fara út fyrir 
byggingareit um allt að 1 meter. 

Svalagangur er ekki heimilaður.

Einstaka minniháttar byggingarhlutar s.s. þakskegg og gluggafrágangur  sem felur í 
sér útkrögun mega fara 30 cm út fyrir byggingareit . Skyggni yfir inngangi má ekki 
fara yfir 1,2 metra út fyrir byggingareit . 

Gera skal ráð fyrir uppbroti í útveggjum á langhliðum bygginga með eftirfarandi 
hætti:  Draga skal útvegg inn um a.m.k. 1 meter þannig að samfelldur vegghluti 
verði ekki vera lengri en 15 metrar. Heildaryfirbragð  bygginga skal vera þannig að 
byggingar séu brotnar upp og virki þannig að þær séu samsettar úr fleiri einingum.

Þakgarðar eru almennt leyfðir á allt að 25% af þakfleti bygginga ofan á allar hæðir, 
nema þeirri efstu. 

10.2.2 Húshæðir og þök
Leiðbeiningar um þakhalla má sjá í kennisniði  á uppdrætti. Hámarkshæð  þakkants 
og hámarkshæð  mænis er gefin upp.

Hámarkshæðir  húsa miðast við gólfkóta fyrstu hæðar sem skal vera 1,0 meter 
hærri en gangstéttarkóti  til þess að tryggja næði íbúa á jarðhæð. Þar sem erfitt er 
að uppfylla þessa kröfu vegna hæðarlegu lands skal tryggja að a.m.k. meirihluti 
íbúða séu með gólfkóta jarðhæðar 1,0m yfir gólfkóta götukóta  (sjá nánar 
skýringarmynd vegna húshæða). Kótar verða nánar ákvarðaðir á mæliblaði . 

Reitur B1:
Þakform bygginga á reit B1 skal vera einhallandi. Þakgarður er leyfður ofan á lægri 
hluta byggingar. Sjá skýringarmynd, húsategund 1 og 2.

Reitur B2:
Þakform bygginga á reit B2 skal vera ein- eða tvíhallandi. Vakin er athygli á hinni 
s.k. fimmtu ásýnd, en þak húss B2 sést vel frá efri hæðum nærliggjandi bygginga. 
Vanda skal frágang og efnisval sérstaklega m.t.t. ásýndar á þakið. Mælt er með 
eftirfarandi þakgerðum: Gróðurþak, möl, timbur o.fl. Ekki er leyfilegt að vera með 
þakpappa eða -dúk. Þakgarðar eru leyfðir. Sjá skýringarmynd, húsategund 4 og 5.
Heimilt er að tengja aðkomu á efri hæð með útitröppu innan byggingarreits.

Reitur B3: 
Þakform bygginga á reit B1 skal vera einhallandi þök. Þakgarðar eru leyfðir. Sjá 
skýringarmynd, húsategund 2 og 3.

10.2.3 Aðkomur og aðgengi
Akstursaðkoma er frá Bæjarhálsi norðan megin og frá Hraunbæ sunnan megin. 

Kvöð er um akstursaðkomu á reit A og B um sameiginlega innkeyrslu. 

Aðalinngangar  að íbúðum í byggingu B1 skal vera um göngustíg á norður- og/eða 
austurhlið hússins. Aðalinngangur að íbúðum í byggingu B2 skal vera um 
göngustíg norðan megin hússins. Aðalinngangur að íbúðum í byggingu B3 er um 
göngustíg á austurhlið hússins.

Kvöð er um aðkomu úr byggingum að sameiginlegu útivistarsvæði , a.m.k. einn 
inngangur á hverjum byggingarreit skal tengjast útivistarsvæði .

10.2.4 Bílastæði
Bílastæði  á reit B skulu vera allt að samtals 58 eða eitt bílastæði fyrir hverja íbúð. 
Þar af skal vera lágmarksfjöldi  bílastæða fyrir hreyfihamlaða skv. 
byggingareglugerð  við aðkomu/innganga . Fyrirkomulag bílastæða skv. uppdrætti er 
leiðbeinandi, ekki er heimilt að koma fyrir bílastæðum merktu svæði fyrir útivist. 

Yfirborð bílastæða skal vera gegndræpt, þ.e.a.s. með hellusteinum sem eru 
gegndræpir. 

Heimilt er að hafa bílastæði í kjallara, reitur B8, undir byggingum, innkeyrsla skal 
vera norðan megin frá bílastæði. Gera skal ráð fyrir tengingum fyrir hleðslustöðvar 
fyrir rafmagnsbíla  á bílastæðum. Bent er á kafla 3.5 Veitur.

10.2.5 Lóð
Vanda skal til hönnunar og frágangs lóðar með þarfir íbúa í huga.  A.m.k. 50% 
yfirborðs garðs skal vera gegndræpt. Gert er ráð fyrir göngutengingu um garð og 
leik- og dvalarsvæði . Íbúðir jarðhæða skulu hafa sérafnotareiti  og skulu þeir vera 
hluti af hönnun húss. Sérafnotareitir  skulu að almennt vera innan byggingareits, en 
á merktum afmörkuðum svæðum, sjá uppdrátt, mega sérafnotareitir  fara út fyrir 
byggingareit. Afmarka má sérafnotafleti  með lággróðri og runnum. Skjólveggir  
skulu vera hluti af hönnun húss og ekki vera hærri en 1,8 meter. Þeir skulu snúa 
90° á húsið og mega ekki ná meira en 2 metra frá útvegg íbúða. Ekki er heimilt að 
girða lóðina af. 

Lóðarhönnun skal liggja fyrir og samþykkjast samhliða 
byggingarnefndarteikningum .

Gert er ráð fyrir hjólastöndum við byggingar á reit B (sjá uppdrátt vegna 
staðsetningar) . 

Gert er ráð fyrir nýjum gróðri, trjám og lággróðri (sjá töflu og uppdrátt vegna fjölda). 

10.2.6 Útivistarsvæði
Sameiginlegt útivistarsvæði  er á reit B. Þar er gert ráð fyrir leik- og dvalarsvæði  fyrir 
íbúa. 

Lóðahönnun skal liggja fyrir og samþykkjast samhliða byggingarnefndarteikningum .

Hluti aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030

10.2.7 Sorpskýli
Reitir B4, B5 og B6 eru fyrir sorpskýli  (flokkun og geymslu sorps). Sorpskýli skulu 
vera hluti af hönnun húsa á svæðinu.

10.2.8 Hjólastæði
Tryggja skal nægjanlega mörg hjólastæði í geymslu fyrir íbúa innan byggingareits . 
Miða skal við a.m.k. eitt hjólastæði  fyrir hverja 1-2 herbergja íbúð og a.m.k. tvö 
hjólastæði  fyrir allar íbúðir sem eru þriggja herbergja og stærri. 

10.2.9 Spennustöð
Reitur B7 er fyrir spennustöð , hönnun skal vera hluti af hönnun húsa á svæðinu.

10.3 Reitur C (stakstætt fjölbýlishús C1, stakstætt fjölbýlishús C2, stakstætt 
fjölbýlishús C3, stakstætt fjölbýlishús C4, sorpgeymslur  C5 og C6)
Heimilt er að byggja samtals allt að 84 nýjar íbúðir á byggingareitum C1, C2, C3 og 
C4, sjá töflu. 

Heimilt er að færa allt að 10% af þessum 84 íbúðum, milli byggingarreita  innan 
lóðar C. 

10.3.1 Húsgerð
Heimilt er að byggja tveggja til fimm hæða íbúðarbyggingar. 

Kjallari er heimilaður fyrir stoðrými, tækjarými, geymslur, hjólageymslur og 
bílageymslu og bílaramp. 

Íbúðasvalir skulu vera að lágmarki 50% gegnsæjar og mega fara út fyrir 
byggingareit um allt að 1 meter. 

Svalagangur er ekki heimilaður. 

Einstaka minniháttar byggingarhlutar s.s. þakskegg og gluggafrágangur  sem felur í 
sér útkrögun mega fara 30 cm út fyrir byggingareit . Skyggni yfir inngangi má ekki 
fara yfir 1,2 metra út fyrir byggingareit .

Gera skal ráð fyrir uppbroti í útveggjum á langhliðum bygginga með eftirfarandi 
hætti:  Draga skal útvegg inn um a.m.k. 1 meter þannig að samfelldur vegghluti 
verði ekki vera lengri en 15 metrar. Heildaryfirbragð  bygginga skal vera þannig að 
byggingar séu brotnar upp og virki þannig að þær séu samsettar úr fleiri einingum.

Þakgarðar eru almennt leyfðir á allt að 25% af þakfleti bygginga ofan á allar hæðir, 
nema þeirri efstu. 

10.3.2 Húshæðir og þök
Leiðbeiningar um þakhalla má sjá í kennisniði  á uppdrætti. Hámarkshæð  þakkants 
og hámarkshæð  mænis er gefin upp.

Hámarkshæðir  húsa miðast við gólfkóta fyrstu hæðar. Heimilt er að kóti íbúða séu 
1,0 m hærri en gangstéttarkóti  til þess að tryggja næði íbúa á jarðhæð, en leyfilegt 
er að hann sé lægri vegna hæðarlegu lands (sjá nánar skýringarmynd vegna 
húshæða). Kótar verða nánar ákvarðaðir á mæliblaði . 

Reitur C1:
Þakform bygginga á reit C1 skal vera einhallandi. Þakgarður er leyfður ofan á lægri 
hluta byggingar.  Sjá skýringarmynd, húsategund 2.

Reitur C2:
Þakform bygginga á reit C2 skal vera ein- eða tvíhallandi. Vakin er athygli á hinni 
s.k. fimmtu ásýnd, en þak húss B2 sést vel frá efri hæðum nærliggjandi bygginga. 
Vanda skal frágang og efnisval sérstaklega m.t.t. ásýndar á þakið. Mælt er með 
eftirfarandi þakgerðum: Gróðurþak, möl, timbur o.fl. Ekki er leyfilegt að vera með 
þakpappa eða -dúk. Þakgarðar eru leyfðir. Sjá skýringarmynd, húsategund 1 og 2.

Heimilt er að tengja aðkomu á efri hæð með útitröppu innan byggingarreits.

Reitur C3: 
Þakform bygginga á reit C3 skal vera einhallandi. Þakgarðar eru leyfðir. Sjá 
skýringarmynd, húsategund 4 og 5.

Reitur C4: 
Þakform bygginga á reit C4 skal vera einhallandi. Þakgarðar eru leyfðir. Sjá 
skýringarmynd, húsategund 1.

10.3.3 Aðkomur og aðgengi
Akstursaðkoma er frá Bæjarhálsi norðan megin og frá Hraunbæ sunnan megin. 

Aðalinngangar  að íbúðum í byggingu C1 skal vera um göngustíg á norður- og/eða 
austurhlið hússins. Aðalinngangur að íbúðum í byggingu C2 skal vera um 
göngustíg norðan megin hússins. Aðalinngangur að íbúðum í byggingu C3 er um 
göngustíg á austurhlið hússins. Aðalinngangur að íbúðum í byggingu C4 er um 
göngustíg á austurhlið hússins.

Kvöð er um aðkomu úr byggingum að sameiginlegu útivistarsvæði , a.m.k. einn 
inngangur á hverjum byggingarreit skal tengjast útivistarsvæði .

10.3.4 Bílastæði
Bílastæði  á reit C skulu vera allt að samtals 58 eða eitt bílastæði   fyrir hverja íbúð. 
Þar af skal vera lágmarksfjöldi  bílastæða fyrir hreyfihamlaða skv. 
byggingareglugerð  við aðkomu/innganga . Fyrirkomulag bílastæða skv. uppdrætti er 
leiðbeinandi, ekki er heimilt að koma fyrir bílastæðum merkstu svæði fyrir útivist. 

Yfirborð bílastæða skal vera gegndræpt, þ.e.a.s. með hellusteinum sem eru 
gegndræpir. 

Heimilt er að hafa bílastæði í kjallara undir byggingum, reitur C6, innkeyrsla skal 
vera norðan megin frá bílastæði. Gera skal ráð fyrir tengingum fyrir hleðslustöðvar 
fyrir rafmagnsbíla  á bílastæðum. Bent er á kafla 3.5 Veitur.

10.3.5 Lóð
Vanda skal til hönnunar og frágangs lóðar með þarfir íbúa í huga.  A.m.k. 50% 
yfirborðs garðs skal vera gegndræpt. Gert er ráð fyrir göngutengingu um garð og 
leik- og dvalarsvæði . Íbúðir jarðhæða skulu hafa sérafnotareiti  og skulu þeir vera 
hluti af hönnun húss. Sérafnotareitir  skulu að almennt vera innan byggingareits, en 
á merktum afmörkuðum svæðum, sjá uppdrátt, mega sérafnotareitir  fara út fyrir 
byggingareit. Afmarka má sérafnotafleti  með lággróðri og runnum. Skjólveggir  
skulu vera hluti af hönnun húss og ekki vera hærri en 1,8 meter. Þeir skulu snúa 
90° á húsið og mega ekki ná meira en 2 metra frá útvegg íbúða. Ekki er heimilt að 
girða lóðina af. 

Lóðarhönnun skal liggja fyrir og samþykkjast samhliða 
byggingarnefndarteikningum .

Gert er ráð fyrir hjólastöndum við byggingar á reit C (sjá uppdrátt vegna 
staðsetningar) . 

Gert er ráð fyrir nýjum gróðri, trjám og lággróðri (sjá töflu og uppdrátt vegna fjölda). 

10.3.6 Útivistarsvæði
Sameiginlegt útivistarsvæði  er á reit B. Þar er gert ráð fyrir leik- og dvalarsvæði  fyrir 
íbúa. 

10.3.7 Sorpskýli
Reitir C5 og C6 eru fyrir sorpskýli (flokkun og geymslu sorps). Sorpskýli  skulu vera 
hluti af hönnun húsa á svæðinu.

10.3.8 Hjólastæði
Tryggja skal nægjanlega mörg hjólastæði í geymslu fyrir íbúa innan byggingareits . 
Miða skal við a.m.k. eitt hjólastæði  fyrir hverja íbúð.
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Hljóðvistarhönnun  skal fylgja fyrirhuguðum byggingarnefndarteikningum  og 
nákvæm lýsing á því hvernig hljóðvistarkröfum  er mætt. Hljóðvistarskýrsla  fylgir 
deiliskipulagi þessu.

Hljóðstig á reitnum vegna umferðarhávaða skal uppfylla ákvæði reglugerðar um 
hávaða nr. 724/2008. Í viðauka reglugerðarinnar  eru skilgreindar kröfur vegna 
hávaða frá umferð við mismunandi tegundir húsnæðis. Í 4. grein reglugerðarinnar  
segir, auk þeirra upplýsinga sem fram koma í töflu 1: „Þar sem dvalarsvæði  á lóð er 
skilgreint skal þess jafnframt gætt að hljóðstig sé undir 55 LAeq“. Þá segir í 5. grein 
reglugerðarinnar:  „Við skipulagsgerð  skal miðað við að hljóðstig verði undir 
mörkum í viðauka. Skipulagsyfirvöld  geta þó ákveðið að í stað marka í viðauka gildi 
um íbúðarhúsnæði  á afmörkuðum svæðum staðallinn ÍST 45:2016: Hljóðvist – 
Flokkun íbúðarhúsnæðis“ . Flokkur C í staðlinum er lágmarkskrafa fyrir nýjar íbúðir.“

Í þessu deiliskipulagi  verður notast við svokallaða undanþágu staðalinn ÍST 
45:2016 36 og leitast skal við, við hönnun húsa, að svefnherbergi  íbúða snúi frá 
umferðargötu. 

Nánar er vísað í greinagerð  um hljóðvist og útreikninga er fylgir 
deiliskipulagstillögunni  EFLU dags. 30. október 2017. 

8. Hönnun
Til að tryggja fjölbreytileika skulu að lágmarki þrjár mismunandi arkitektastofur  
teikna byggingar á lóðum A, B og C. Þessi kvöð nær einnig yfir staka hönnuði og 
skulu hönnuðir vera sannarlega frá mismunandi arkitektastofum. 

9. Skil á uppdrætti:
Kynna skal áform um uppbyggingu lóðar í tveimur áföngum:

1. Fyrirspurnarteikningar  í mkv. 1:100 eða 1:200 skal leggja inn til 
skipulagsfulltrúa og umhverfis- og skipulagsráðs  til samþykktar þar 
sem öll meginatriði byggingar koma fram, þ.á.m: fjöldi og stærð íbúða; 
hönnun, efnisval, uppbrot byggingar og lóðarhönnun. 
2. Endanlegir aðaluppdrættir  skv. byggingarreglugerð  og 
endanlegur lóðaruppdráttur  sem geri grein fyrir landslagshönnun  á 
lóð. 

10. SÉRSKILMÁLAR

10.1 Reitur A (stakstætt fjölbýlishús A1, stakstætt fjölbýlishús A2, stakstætt 
fjölbýlishús A3,  sorpgeymslur  A4, A5 og A6, bílakjallari/kjallari  A7)
Heimilt er að byggja samtals allt að 58 nýjar íbúðir á byggingareitum A1, A2 og A3, 
sjá töflu. 

Heimilt er að færa allt að 10% af þessum 58 íbúðum, milli byggingarreita  innan 
lóðar A.  

10.1.1 Húsgerð
Heimilt er að byggja tveggja til fimm hæða íbúðarbyggingar.

Kjallari er heimilaður fyrir stoðrými, tækjarými, geymslur, hjólageymslur og 
bílageymslu og bílaramp.

Íbúðasvalir skulu vera að lágmarki 50% gegnsæjar og mega fara út fyrir 
byggingareit um allt að 1 meter.

Svalagangur er ekki heimilaður. 

Einstaka minniháttar byggingarhlutar s.s. þakskegg og gluggafrágangur  sem felur í 
sér útkrögun mega fara 30 cm út fyrir byggingareit . Skyggni yfir inngangi má ekki 
fara yfir 1,2 metra út fyrir byggingareit .

Gera skal ráð fyrir uppbroti í útveggjum á langhliðum bygginga með eftirfarandi 
hætti:  Draga skal útvegg inn um a.m.k. 1 meter þannig að samfelldur vegghluti 
verði ekki lengri en 15 metrar. Heildaryfirbragð  bygginga skal vera þannig að 
byggingar séu brotnar upp og virki þannig að þær séu samsettar úr fleiri einingum. 

Þakgarðar eru almennt leyfðir á allt að 25% af þakfleti bygginga ofan á allar leyfðar 
hæðir, nema þeirri efstu. 

10.1.2 Húshæðir og þök
Leiðbeiningar um þakhalla má sjá í kennisniði  á uppdrætti. Hámarkshæð  þakkants 
og hámarkshæð  mænis er gefin upp.

Hámarkshæðir  húsa miðast við gólfkóta fyrstu hæðar sem skal vera 1,0 meter 
hærri en gangstéttarkóti  til þess að tryggja næði íbúa á jarðhæð. Þar sem erfitt er 
að uppfylla þessa kröfu vegna hæðarlegu lands skal tryggja að a.m.k. meirihluti 
íbúða séu með gólfkóta jarðhæðar 1,0m yfir gólfkóta götukóta  (sjá nánar 
skýringarmynd vegna húshæða). Kótar verða nánar ákvarðaðir á mæliblaði . 

Reitur A1:
Þakform bygginga á reit A1 skal vera einhallandi. Þakgarður er leyfður ofan á lægri 
hluta byggingar. Sjá skýringarmynd, húsategund 1 og 2. 

Reitur A2:
Þakform bygginga á reit A2 skal vera ein- eða tvíhallandi. Vakin er athygli á hinni 
s.k. fimmtu ásýnd, en þak húss A2 sést vel frá efri hæðum nærliggjandi bygginga. 
Vanda skal frágang og efnisval sérstaklega m.t.t. ásýndar á þakið. Mælt er með 
eftirfarandi þakgerðum: Gróðurþak, möl, timbur o.fl. Ekki er leyfilegt að vera með 
þakpappa eða -dúk. Þakgarðar eru leyfðir. Sjá skýringarmynd, húsategund 4 og 5.

Heimilt er að tengja aðkomu á efri hæð með útitröppu innan byggingarreits.

Reitur A3: 
Þakform bygginga á reit A3 skal vera einhallandi þök. Þakgarðar eru leyfðir. Sjá 
skýringarmynd, húsategund 2 og 3.

10.1.3 Aðkomur og aðgengi
Akstursaðkoma er frá Bæjarhálsi norðan megin og frá Hraunbæ sunnan megin. 

Kvöð er um akstursaðkomu á reit A og B um sameiginlega innkeyrslu. 

Aðalinngangar  að íbúðum í byggingu A1 skal vera um göngustíg á norður- og/eða 
austurhlið hússins. Aðalinngangur að íbúðum í byggingu A2 skal vera um 
göngustíg norðan megin hússins. Aðalinngangur að íbúðum í byggingu A3 er um 
göngustíg á austurhlið hússins.

Kvöð er um aðkomu úr byggingum að sameiginlegu útivistarsvæði , a.m.k. einn 
inngangur á hverjum byggingarreit skal tengjast útivistarsvæði . 

10.1.4 Bílastæði
Bílastæði  á reit A skulu vera allt að samtals 58 eða eitt bílastæði  fyrir hverja íbúð. 
Þar af skal vera lágmarksfjöldi  bílastæða fyrir hreyfihamlaða skv. 
byggingareglugerð  við aðkomu/innganga . Fyrirkomulag bílastæða skv. uppdrætti er 
leiðbeinandi, ekki er heimilt að koma fyrir bílastæðum merkstu svæði fyrir útivist.

Yfirborð bílastæða skal vera gegndræpt, þ.e.a.s. með hellusteinum sem eru 
gegndræpir. 

Heimilt er að hafa bílastæði í kjallara undir byggingum, reitur A7, innkeyrsla skal 
vera norðan megin frá bílastæði. Gera skal ráð fyrir tengingum fyrir hleðslustöðvar 
fyrir rafmagnsbíla  á bílastæðum. Bent er á kafla 3.5 Veitur. 

10.1.5 Lóð
Vanda skal til hönnunar og frágangs lóðar með þarfir íbúa í huga.  A.m.k. 50% 
yfirborðs garðs skal vera gegndræpt. Gert er ráð fyrir göngutengingu um garð og 
leik- og dvalarsvæði . Íbúðir jarðhæða skulu hafa sérafnotareiti  og skulu þeir vera 
hluti af hönnun húss. Sérafnotareitir  skulu að almennt vera innan byggingareits, en 
á merktum afmörkuðum svæðum, sjá uppdrátt, mega sérafnotareitir  fara út fyrir 
byggingareit. Afmarka má sérafnotafleti  með lággróðri og runnum. Skjólveggir  
skulu vera hluti af hönnun húss og ekki vera hærri en 1,8 meter. Þeir skulu snúa 
90° á húsið og mega ekki ná meira en 2 metra frá útvegg íbúða. Ekki er heimilt að 
girða lóðina af. 

Húsategund 2, mkv. 1:500

Húsategund 3, mkv. 1:500

Húsategund 4, mkv. 1:500

Húsategund 5, mkv. 1:500

Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við 
ákvæði 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

var samþykkt í _______________________________________

þann __________ 20__ og í  

_____________________________þann __________       20__.

Tillagan var auglýst frá __________ 20__    með 

athugasemdafresti til _________   20__ .
Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild 

Stjórnartíðinda þann __________ 20_

1 25.10.2017     Sérskilmálar, skýringar, töflur. Breytt dags. 

hljóðvistarskýrslu.    FK

Útgáfa Dags Skýring   Br.af


